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Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.
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A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
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Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
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realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
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desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
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relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
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em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias, objetos,
sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
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na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
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discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultura, l e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
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conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
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alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.
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Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
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à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.
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Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.
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De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
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da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.
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Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
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vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
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dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
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modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
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através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
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excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
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regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
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processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.
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Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
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colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
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de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
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fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.
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Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
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múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
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predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
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PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
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primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.
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Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:
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Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
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possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
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docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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NAS ENTRELINHAS DO LIDO E DO VIVIDO, O TOM DA ARTE-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO
DOCENTE
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
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niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
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devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
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sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade
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A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
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de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
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dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
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passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
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Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
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mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
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mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na

Pág.65/146



tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
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termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
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curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.
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A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
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da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).
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Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
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área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
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perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).
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Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
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como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
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elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
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favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
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criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
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também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.
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Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
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que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
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Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
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processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
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para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.
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Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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NAS ENTRELINHAS DO LIDO E DO VIVIDO, O TOM DA ARTE-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO
DOCENTE
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Pág.95/146



Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização
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O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
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torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
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situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
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proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
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teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.
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Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
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benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
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Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
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de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
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numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.
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Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar
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Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).
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A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
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interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
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humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.
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É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
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cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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NAS ENTRELINHAS DO LIDO E DO VIVIDO, O TOM DA ARTE-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
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do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
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alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
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condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
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possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
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movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).
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Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
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harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.
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A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.

Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
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como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.
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Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.

O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
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cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.

Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
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envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor

[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
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questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!
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NAS ENTRELINHAS DO LIDO E DO VIVIDO, O TOM DA ARTE-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO
DOCENTE
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Eixo temático: 16 - Arte, Educação e contemporaneidade

Resumo:

Este artigo trata da presença da arte-educação na atividade humana e na organização curricular como
uma experiência que comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da
humanidade. Insere-se no universo de estudos sobre a experiência criativa como parâmetro de formação
tanto docente, quanto discente, ao afirmar suas contribuições para ampliar os níveis de percepção
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individuais e coletivos; nesse sentido, ressalta sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes
em todas as áreas do conhecimento, argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a
trama curricular. Aponta que ainda são muitas as questões que estão a colaborar para a sua
desvalorização intrínseca, discutindo meios de ampliar o reconhecimento e a realização da arte como base
do processo formativo docente, em especial e da educação, de modo geral.

Palavras - chave: Arte-educação. Estética da sensibilidade. Formação docente.

Resumen:

Este artículo trata de la presencia del arte-educación en la actividad humana y en la organización
curricular como una experiencia que conlleva la integración de la vivencia singular de cada persona con la
vivencia de la humanidad. Está enmarcada en el universo de estudios sobre la experiencia creativa como
parámetro de formación tanto docente, como discente, al afirmar sus contribuciones para ampliar los
niveles de percepción individuales y colectivos; en este sentido, resalta su dimensión enriquecedora para
la producción de saberes en todas las áreas del conocimiento, argumentando a favor de su potencial
formativo aparecer en toda la trama curricular. Apunta que todavía son muchas las cuestiones que están
colaborando para su desvalorización intrínseca, discutiendo medios de ampliar el reconocimiento y la
realización del arte como base del proceso formativo docente, en especial, y de la educación, de modo
general.

Palabras - clave: Arte-educación. Estética de la sensibilidad. Formación docente.

A presença da arte educação na instituição escolar

Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.

Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996).

Na história da humanidade, a presença da arte é significativa em inúmeras culturas, mas o seu ingresso
no ambiente escolar, de forma mais sistematizada, se deu recentemente e coincide de algum modo, com
as transformações educacionais que caracterizaram o século XX. No Brasil, este componente curricular
passou a vigorar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) em todos os
níveis da Educação Básica e teve as suas diretrizes devidamente trabalhadas e encaminhadas através dos
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Num levantamento de dados, os PCN de Artes
(BRASIL, 1997) relatam que na primeira metade do século XX - na chamada escola tradicional - o ensino
desta área do conhecimento era voltado prioritariamente para o domínio técnico, para a reprodução de
modelos. Desse modo, aconteciam muito centrado na figura do professor a quem competia transmitir aos
alunos os códigos, conceitos e categorias, ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para
linguagem. Os citados PCN pontuam uma realidade histórica que não mudou muito no decorrer do tempo:
na denominada grade curricular o componente Desenho era considerado mais pelo seu aspecto funcional
do que relacionado a uma experiência artística. Do mesmo modo, as atividades conectadas ao teatro e à
dança, somente eram reconhecidas para compor as celebrações escolares nas chamadas datas
comemorativas.
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Especialmente em estudos desenvolvidos por Barbosa et al. (2003; 2005) podem-se constatar o imenso
potencial da arte e a importância de esta área ocorrer na interface com os demais componentes
curriculares nos processos de ensino e aprendizagem visando fortalecer o desenvolvimento integral dos
alunos. Nos estudos de Ferreira (2001) transparecem que, de modo geral, há docentes que parecem
reconhecer o potencial formativo desta, na relação com a problematização e a crítica; ao demonstrar
acreditarem nos diversos benefícios da inserção da arte-educação no currículo, ressaltam sua dimensão
enriquecedora para a produção de conhecimento, porém não sabem argumentar o porquê desses
benefícios; muito menos vislumbram como trabalhar para que estes, de fato, ocorram. Nesse viés, sabe-se
que há, no nosso país, inúmeros profissionais que trabalham com a contextura curricular, especialmente
relacionada à arte, de modos limitados, fragmentados e equivocados, principalmente por não possuírem as
devidas formações para compreender este processo criativo em educação.

A realidade demonstra que licenciados em outras áreas que não tiveram referências com a experiência
artística, de algum modo, são obrigados a complementar suas cargas horárias com aulas vinculadas à
arte-educação e, com isso, constata-se a dificuldade destes atribuírem, a esta, a importância que lhe é
devida e, nesse sentido, apresentarem a arte ao aluno como experiência criativa. Para complicar este
cenário, nas escolas, a realização da contextura curricular comumente é feita de modo isolado pelos
diversos profissionais encarregados das diferentes áreas; assim, dificilmente eles definem, em conjunto,
de que modos articularão aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas relacionando-as às
demais, de que modos irão fazê-lo conjuntamente, como avaliarão os desempenhos de seus alunos,
dentre outras questões.

De maneira grave, os citados fatores parecem contribuir para a desvalorização intrínseca da área de
arte-educação – o que segue a empobrecer a organização curricular, as ações pedagógicas como um todo.
Ao reconhecer que, não sendo o currículo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos e
sim “[...] uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama
cultural, política, social e escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.17) argumentamos que a trama
curricular precisa possibilitar aos estudantes um processo cognitivo integrado, tendo a experiência criativa
como parâmetro de formação: no entanto, entendê-la e realizá-la em consonância com as demandas
desse tempo complexo em que se vive, implica em desafiar o paradigma positivista da modernidade e
transformar a escola “num centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56).

A arte para além da escolarização

O presente artigo insere-se no universo de estudos acerca da arte e sua vinculação à educação e tem
como propósito analisar as tendências teórico-metodológicas – conceitos, autores, legislação e obras – que
norteiam sua dimensão enriquecedora para a produção de saberes em todas as áreas do conhecimento,
argumentando a favor de seu potencial formativo aparecer em toda a trama curricular.
Epistemologicamente isto não significa restringir-se a entendê-la circunscrita apenas ao âmbito da
escolarização: ela, ao se encontrar presente na atividade humana deve ser considerada como “a forma
primária da atividade intelectual (como) pensamento efetivo, prático, voltado para a realidade e
constituinte de uma das formas fundamentais de adaptação às novas condições, às situações mutantes do
meio exterior”. (VYGOTSKY 2001, p. 39). Nos diferentes contextos humanos, a arte encontra-se presente
através dos instrumentos simbólicos da cultura universal, os quais tendem a produzir as mais diversas
combinações criativas, possibilitando renovadas produções de conhecimento. Isto requer efetuar alguns
recortes conceituais nas representações que se possui para “arte” e “educação”, além de propor a
discussão entre as duas áreas: ao se considerar a educação como “o conjunto das influências do ambiente
social e cultural sobre o sujeito” (COLE, M.; COLE S., 2004, p. 35), alargam-se as compreensões para
além de sua abrangência pedagógica ou educacional. Ferraz & Fusari ao serem chamados para este
diálogo (1993) destacam particularmente três modalidades de criação artística, as quais movimentam a
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cognição, a afetividade e a psicomotricidade de maneira intensa e ativa: a arte como
fazer/trabalhar/construir; a arte como conhecimento; e a arte como sentimento/expressão.

Também nessa direção Barbosa (1993, 1996, 2008) concebe-a como pensament(o)ação, ao desvelá-la na
condição de uma modalidade complexa de construção de conhecimento que articula as três citadas
dimensões: a cognição, a afetividade e a psicomotricidade, de modo integral. Nesse sentido, ela é mediada
por signos estéticos e sistemas semióticos[iv] e ocorre em ambientes educacionais formais e não-formais,
através de atividades poéticas expressivas (Literatura, Música, Artes Plásticas e Visuais, Dança, Artes
Cênicas) as quais compõem a sua pedagogia. A semiologia chega à Arte, através da Literatura por meio de
Peirce e trata da natureza dos signos (significantes) e dos significados (sentidos), da relação entre
palavras e imagens. (CHANDA, J. 2005). Nesse viés, o pensament(o)ação artístico ocorre a partir da fusão
do pensamento e da linguagem – mais especificamente por meio do pensamento verbal expresso por meio
da linguagem intelectual sobretudo em sua dimensão expressivo-comunicativa, a conferir-lhe uma sintaxe
complexa na articulação de signos verbais, visuais, sonoros e corporais. A comunicação artística, ou seja,
a inter-pensament(o)ação é mediada por signos estéticos que se encontram organizados em três grandes
sistemas semióticos: o sistema discursivo visual-táctil o qual envolve a Arquitetura, a Literatura, as Artes
Plásticas e Visuais; o sistema discursivo sonoro-auditivo (Música); o sistema discursivo
corporal-motor-olfativo as Artes cênicas – Circo, Dança e Teatro. Nestes sistemas estão incluídos os eixos
fazer, apreciar e contextualizar que, ao encontrarem-se interligados na proposta metodológica triangular
para o ensino de arte, expande as possibilidades de mediação e intervenções pedagógicas visando
oportunizar condições de viver experiências estéticas, ampliando espaços para o desenvolvimento cultural
da capacidade estética e crítica dos alunos. Ana Mae Barbosa (2005, p. 100) afirma: “Através da arte, é
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida [...] de maneira a mudar a
realidade analisada.” Esta autora retoma o conceito de arte como experiência inter-relacionada ao
conhecimento elaborado por John Dewey, em 1934, propondo a sua ampliação, ao atribuir-lhe densidade
cultural e, freirianamente, conscientização social.

Assim, a proposta metodológica triangular do ensino da arte, formulada originalmente pela professora Ana
Mae Barbosa (1993, 1996, 2008) amplia a relevância do trabalho educacional, realizado tanto em âmbitos
da cultura escolar quanto da não-escolar, como atividade criadora artística, como uma experiência que
comporta a integração da vivência singular de cada pessoa com a vivência da humanidade. Compreende
que este deve estar inserido na dimensão da complexidade como “[...] uma rede de eventos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico”. (BARBOSA
2003, p. 34). Nessas dimensões, a organização das intervenções educativas com arte, ao realizar-se em
torno aos eixos do fazer artístico, da apreciação estética e da contextualização dos enunciados
artístico-estéticos, tem se revelado um procedimento dinâmico no sentido de desafiar o educando a
elaborar uma leitura crítica do ambiente social e cultural no qual se encontra inserido. Através deste
trabalho complexo parece intensificar-se uma interação intensa e ativa com as dimensões relacionais e
culturais do conhecimento-arte e, de algum modo, uma dilatação de possibilidades de enxergar e atuar no
mundo.

Acionamos Vygotsky (2003, p. 238) no sentido de compreender melhor como tal processo se dá:

A humanidade mantém, através da arte, uma experiência tão enorme e
excepcional que, comparada com ela, toda experiência de criação doméstica e
conquistas pessoais parece pobre e miserável. Por isso, quando se fala de
educação estética dentro do sistema de formação geral, sempre se deve levar em
conta, sobretudo, essa incorporação da criança à experiência estética da
humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a criança da arte
e, através dela, incorporar sua psique ao trabalho que a humanidade realizou no
decorrer de milênios, sublimando seu psiquismo na arte.
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O autor destaca a focalização da arte como experiência estética nos processos educativos e ressalta a
particularidade da infância e da relação entre subjetividade e objetividade na criação de um leque de
possibilidades em que a realidade pode ser transformada pela percepção singular imaginativa, revelando o
impacto daquela sobre a formação da consciência de si e do outro. Assim, já não há dúvidas de que a
relação estreita da educação com a arte, ao contribuir para o desenvolvimento afetivo-emocional infantil,
favorece o trânsito entre a realidade e a fantasia mediando e alargando a compreensão que a criança faz
de seu contexto. Ajuda-a a compreender, inclusive como chegaram a se constituir, a ser o que são, num
processo que se denomina, contemporaneamente, de estética da sensibilidade, na qual “[...] o
comportamento moral racional é inseparável das questões da felicidade e da autorrealização humana”.
(TERRY, 1993, p. 23).

Estética da sensibilidade

A ciência não deve ser empurrada para a região mais baixa da sensibilidade, mas
o sensível deve ser elevado à dignidade do conhecimento.

Baumgarten, 1993.

Dada a complexidade da organização social, em especial desse tempo de agora, parece haver urgências
em acreditar e veicular tanto na educação escolar quanto na não-escolar, um inter-relacionamento
harmonioso entre as dimensões da razão e da sensibilidade. Isto significa que mais do que explorar a
desejada afinidade entre educação e arte, faz-se premente a necessidade de se criar condições para o
desenvolvimento da criatividade vinculada a um espírito inventivo “[...] capaz de suportar a inquietação,
conviver com o incerto, o imprevisível, o diferente”. (PCN do Ensino Médio, 1999, p. 110). Ao apurar-se a
sensibilidade, adentra-se no sentir e ampliam-se, não apenas sensações, mas também as dimensões
cognitivas, imaginativas e intuitivas do ser humano. A denominada estética da sensibilidade ao valorizar a
escuta sensível, a percepção, a leveza e a delicadeza como formas sutis de despertamento da consciência,
convida a pessoa a sair de si e relacionar-se socialmente. Concita-a a expressar-se individual ou
coletivamente num acolhimento à diversidade da vida, de respeito a todas as formas de expressão, na
compreensão de que “[...] na raiz mesma das relações sociais encontra-se a estética, fonte de toda coesão
humana.” (TERRY, 1993, p. 25). Em tais direções há uma tendência do reconhecimento da estética,
contida na vida, aguçar a sensibilidade ecológica e esta, por sua vez, remeter a um envolvimento com
situações que se referem à preservação e ao equilíbrio da vida na Terra, na condição de demandas
prementes de agora. Um processo educativo que sintonize profundamente com a arte, assim, poderá
favorecer o aprofundamento da consciência ecológica e funcionar como linguagem aguçadora dos sentidos,
do fazer renovado em benefício de muitos. Nesse sentido, nos PCN do Ensino Médio (1999, p. 76) há algo
que define bem a estética da sensibilidade como uma expressão vigorosa de chamamento da consciência à
mencionada realidade:

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o
reconhecimento e a valorização de diversidade cultural brasileira e das formas de
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas
regiões e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é
um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora
da riqueza de cores, sons e sabores do Brasil, aberta à diversidade de nossos
alunos e professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir
cidadania para um mundo que se globaliza, e de dar significado universal aos
conteúdos da aprendizagem.
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Vê-se que partir dessa vigorosa convocação entra-se em premissas que se revelam como possibilidades de
promover vivências de um processo educativo sintonizado profundamente com a arte-educação, com uma
tendência de favorecer o aprofundamento de uma consciência mais crítica, crescentemente atenta aos
movimentos de autoconhecimento, de criação de perspectivas de maiores compreensão e tolerância com o
diverso de si mesmo. A problematização, nesse caso, ao funcionar como linguagem aguçadora dos
sentidos e ampliar a denominada sensibilidade ética, tende a surgir mais aflorada, numa ampliada
condução à sensibilidade estética e vice-versa: a arte, vista desse modo, vincula-se à educação e, ambas
numa simbiose, podem acontecer como fenômeno social e parte da cultura. Ampliam-se, desse modo,
para a totalidade da vida. Nesse ponto, argumentamos que, ao favorecer-se a experiência ético-estética
na educação, cria-se “um centro experimental onde se cultiva e se acredita na educação como fonte de
vida, de unidade”. (VARELA, 1977, p. 56). Nesse âmbito, ao dar um significado universal aos conteúdos da
aprendizagem, ao aguçar a sensibilidade para um processo formativo integrado intrinsecamente a esta
área híbrida poderá adquirir um sentido mais flexível e formas críticas de posicionamento ante as questões
relacionadas ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo. Nesse sentido, parece haver, nesse tempo
de agora, um vigoroso movimento em curso: há uma premência de que a beleza, contida em abundância
na vida, transpareça e se transmute num envolvimento direto das pessoas com as mais diversas situações
que se referem à necessidade de restauração do equilíbrio da vida na Terra. Sem dúvida, há gente
múltipla a necessitar de dias mais leves de se viver...

A partir de tais assertivas, é mister reconhecer que o conhecimento da arte no contexto pedagógico, ao
vigorar por meio de uma tramitação pelas diversas expressões artísticas, precisa acontecer no sentido de
conectá-las à conjuntura cultural contemporânea, através da reflexão intencionada sobre o meio, sobre a
sociedade, sobre o papel especial que tem o ser humano no mundo; mais particularmente sobre seu
relacionamento com as coisas que o cercam, e consigo próprio através de suas demandas e inquietações
pessoais com o outro que lhe complementa. Ao ativar a promoção de experiências produtoras de
sensações de estranhamento do cotidiano o processo formativo necessita incluir, não apenas a linguagem
falada, mas meios não-linguísticos como elementos de visibilidade, leveza e multiplicidade de olhares que
envolvem o trabalho educacional. Problematizar situações deste contexto a partir de viés chamado vida é
urgente e necessário para as emergências de sobreviver na profissão docente. Para tal, matrizes estéticas
e culturais devem ser operacionalizadas no sentido de interligar repertórios de princípios, códigos, valores
comuns a todas as culturas e, por isso, partilhados por todas elas.

É de se esperar que a exploração simbólica da dinâmica de viver, através da função e da demonstração
artístico/poética, veicule variados pontos críticos relacionados ao ato educativo. Ao trazer à pauta a
proposta triangular - o fazer artístico, a leitura da obra de Arte[1] e a contextualização histórica – e
integrar as citadas ações, um entendimento da arte na educação como atividade teórico/prática poderá
criar ambientes que gerem a (re)leitura de diferentes códigos culturais e ampliar diferentes possibilidades
de compreensão e transformação do meio sociocultural. Barbosa (2008) ressalta que o objeto de
interpretação é a obra e não o artista, não justificando, assim, a utilização de processos adivinhatórios na
tentativa de se descobrir as intenções daquele que idealizou e realizou a obra. Tais expectativas envolvem
hipóteses de que tais movimentos, acionados e expressados simultaneamente, poderão revitalizar uma
tendência de valorização do processo de ensino e aprendizagem e consequente ampliação de
possibilidades formativas em bases mais humanísticas e profundas. Nessa direção, a (re)definição da arte
como um campo de conhecimento, com estatuto epistemológico paralelo ao de qualquer outra área,
dimensiona-se como um processo de revitalização da teoria pedagógica. E ainda: como um vigoroso
processo de humanização das perspectivas de acolhimento e expressão de diversidades, oportunizando
trocas de significados, de vivenciar a busca de aprimoramento humano permanente, no reconhecimento
de um processo evolutivo em curso.

Das possibilidades de dar conta da dor
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[...] O alcance de um homem deveria exceder a sua capacidade de compreensão.
Ou para que serve o paraíso

Robert Browning (1812-1889).

Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial,
como nem toda lucidez é velha.

Chico Buarque, 1968.

Nas argumentações de que cabe à arte um papel de expandir as possibilidades de produção de
conhecimentos e saberes - que se alimentam mutuamente - trazemos, para o cerne desta discussão, a
perspectiva de análises acerca da complexidade das múltiplas representações que se fazem dos
fenômenos humanos. Há, nessa proposição, um entendimento de que as culturas, inseparáveis de uma
dimensão política, perpassam os processos ético-étnico-poéticos, atravessam fatos que acontecem nas
vidas das pessoas e nas práticas sociais. A partir de tais premissas, reavivamos a premência do trabalho
docente se fortalecer em dimensões de incrementos a arranjos curriculares mais enriquecedores,
predominantemente crítico/reflexivos e de modos integrados. Reforçamos, nesse sentido, a argumentação
de que a formação do professor precisa contar com a pluridimensionalidade da arte-educação e esta, a
agir como fio condutor, aparecer de modo especial incorporada às diversas áreas da organização curricular
dos diversos cursos de licenciatura. Os processos formativos, com esta natureza, precisam transparecer na
escola em atividades relacionadas a todas as áreas curriculares, articular outros e inusitados pontos de
relação entre os saberes e efetivamente sair da lógica de constar apenas como decoradora de festividades
em datas ditas como comemorativas.

A arte-educação, tratada em tais dimensões poderá vincular-se a projetos e, estes, por sua vez, ocorrer
inter-relacionados às diversas áreas da organização curricular, na condição de performances associadas às
questões sociais, cujos temas encontram-se presentes nas experiências humanas. Para a realização
destes, os grupos precisam pesquisar e utilizar a força do signo e, assim, selecionar materiais como textos
informativos da web, recortes de revistas, fotografias, vídeos, reportagens; além disso, biografias,
objetos, sons, aromas, roupas, materiais de cena etc., os quais poderão compor os denominados atos
performáticos, nos quais os símbolos se impõem e tornam o trabalho carregado de significação política,
cultural. Processualmente, a obra poderá se constituir em portfólios individuais e geridos coletivamente,
até a vivência de atos performáticos coletivos como movimentos envolvidos em múltiplas linguagens: a
teatralização de composições musicais. As orientações devem se dar no sentido de levar em conta não
apenas as mensagens que determinadas linguagens veiculam, em termos abstratos e generalizantes,
também na perspectiva de identificar os contextos em que foram criadas (uma canção, por exemplo, pode
ter várias versões, historicamente datadas) e se deter numa análise da época em que elas foram criadas e
veiculadas, de modo a ressaltar os diversos espaços sociais e culturais pelos quais se realizaram em
termos sociológicos e históricos. Assim, ao valorizar o humano, a arte-educação na organização curricular
tende a proporcionar prazer, educar, criar múltiplas possibilidades de veiculação de conteúdos; ao
incorporar-se vigorosamente à organização curricular dos cursos de licenciatura poderá resvalar para a
docência e incorporar sentidos renovados de exercer esta profissão/vida, através de caminhos que abram
probabilidades de dilatar a articulação entre as diversas disciplinas e abrir perspectivas de espaços
relacionados à incerteza e ao inesperado a modos mais flexíveis de exercício da profissão.

Com tais argumentos, fica claro o nosso entendimento de que os processos de formação docente precisam
estar particularmente pautados em parâmetros vinculados à experiência artística, à complexidade da vida,
à beleza - em especial na arte de promover meios de ver/sentir a existência como algo singular, precioso e
surpreendente. Vislumbramos, no entanto, que há distâncias a percorrer nos citados sentidos. Saber o
quanto urge um reconhecimento/ação da arte como base do processo formativo docente, aliás, da
educação como um todo, ainda não é o suficiente: há movimentos individuais e coletivos a serem
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acionados na crença de que utopia é aquilo que, ainda não sendo, poderá vir a ser, - impulsionada, quem
sabe – pela loucura/lucidez que marcam esse tempo de agora... afinal, o desenvolvimento de valores e
práticas relacionadas à produção ético-estética em todos os campos do conhecimento humano, à
valorização da vida em sua diversidade dos mais variados matizes, à emergência da convivência
harmônica no Planeta - dentre outras questões - são demandas que clamam abertamente por soluções
criativas. E estas, definitivamente, não podem mais esperar: seja na escola ou fora dela, há pontos de
saturação social que, ao não poderem mais esperar, não querem ver a dor recrudescer!

REFERÊNCIAS

BARBOSA, A. M. (Org.). Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2008.

______. Arte-educação: leitura no subsolo. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2005.

______ . A imagem no ensino de arte. São Paulo: Perspectiva, 1996.

BARBOSA, A. M. et al. O ensino das Artes nas universidades. São Paulo: Edusp, 1993.

BRASIL- MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais (Artes). Brasília, DF, 1997.

______. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Brasília, DF, 1999.

______. Lei nº 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.

BROWNING, R. http://www.farmaciadepensamentos.com/pautorb17.htm. Acesso em 3 de abril 2013.

BUARQUE, C. Texto publicado no Jornal Zero Hora. Acesso em 5 de abril de 2013.
http://www.chicobuarque.com.br/texto/artigos/artigo_lucidez.htm

CHANDA, J. Teoria crítica da História da arte: novas opções para a prática da Arte-educação. In:
BARBOSA, A. M. (Org). Arte/Educação contemporânea: Consonâncias Internacionais. São Paulo:
Cortez, 2005, p. 28-39.

COLE, M. & COLE, S. O desenvolvimento da criança e do adolescente. Porto Alegre: Artmed, 2004.

FAVARETTO, C. Tropicália, Alegria, Alegoria. 1996. In:
http://tropicalia.com.br/eubioticamente-atraidos/visoes-brasileiras/surgimento-uma-explosao-colorida
Acesso em 2 abril de 2013.

FERRAZ, M. H. C. de T. & FUSARI, M. F. de R. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez. 1993.

FERREIRA, S. (Org.). O Ensino das Artes: Construindo Caminhos. SP: Papirus, 2001.

GIMENO SACRISTÁN, J. Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Pág.144/146



MORIN, E; CIURANA; MOTA. Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de
aprendizagem no erro e na incerteza humana. Trad. Sandra Trabucco Valenzuela. São Paulo: Cortez;
Brasília, DF: UNESCO, 2003.

TERRY, E. A Ideologia da Estética. Tradução de Mauro Sá Rego da Costa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1993.

VARELA, N. O desafio da formação de recursos humanos para a educação através da arte. In: Anais do I
Congresso Latino Americano de Educação através da Arte. Rio de Janeiro: SOBREARTE, 1977.

VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

______. Pensamento e linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Você marcou isto com +1 publicamente. Desfazer

[1] Barbosa (2008) ressalta que o objeto de interpretação é a obra e não o artista, não justificando,
assim, a utilização de processos adivinhatórios na tentativa de se descobrir as intenções daquele que
idealizou e realizou a obra.

[i] Ivana Conceição de Deus Nogueira é professora assistente e pesquisadora da Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia. Mestra em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Coordenadora do Núcleo

Pág.145/146



de Estudos em Formação Docente para a Infância
(NEDINF/GESTAR/CNPq/UESB).ivanadedeus@hotmail.com
[ii] Jussara Almeida Midlej Silva é professora adjunta e pesquisadora da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB). Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Pós – doutoranda
em Educação na PUC/RS. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGed/UESB. Líder do
Grupo de Estudos em Territorialidades da Infância e Formação Docente (GESTAR/CNPq/UESB).
jumidlej@hotmail.com
[iii] Isabela Benevides de Melo é professora da Educação Básica da Rede Pública do Estado da Bahia,
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(PPGed/UESB). Membro do Grupo de Estudos em Formação Docente, Memória, Subjetividade e
Territorialidade (FORMATE/GESTAR/CNPq/UESB).belinhativa@hotmail.com

Pág.146/146


