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INTRODUÇÃO 
 

 

 Este trabalho apresenta resultados de uma trajetória de estudo que, motivada pelo 

desejo de superação das deficiências teóricas que cercam a formação do professor do ensino 

da Arte, no complexo contexto em que atua, levou-me a um esforço teórico sistemático no 

sentido de compreender as concepções e práticas adotadas pelos professores no ensino da 

arte.1  

 A partir desse trabalho monográfico surgiu, na perspectiva de aprofundamento, a idéia 

de compreender melhor a abordagem metodológica específica desta área de conhecimento, 

conhecida como Proposta Triangular para o ensino da Arte, sistematizada por Ana Mae 

Barbosa2. Na observação de trabalhos desenvolvidos por professores de Arte nas escolas, e 

principalmente, pelo fato dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte se embasarem nesta 

teoria (FISCH, 2006, p.2), apontou-se a forte influência da Proposta Triangular, indicando 

importantes discussões que giram em torno das questões de natureza epistemológica e 

metodológica da disciplina do ensino de Arte. 

 A perspectiva traçada para a dissertação, então, foi a de, inicialmente, entender a 

trajetória da Proposta Triangular no campo do ensino de Arte brasileiro, a partir da produção 

teórica de sua autora. O processo de construção do trabalho exigiu a leitura possível no 

âmbito de um curso de mestrado dos livros de Ana Mae Barbosa, artigos, entrevistas e 

trabalhos acadêmicos publicados sobre esta temática em Universidades brasileiras produzidas 

no período de 1975 aos dias de hoje.  

 Este primeiro diálogo com a Proposta Triangular apontou questões a discutir e 

provocou a curiosidade de se localizar e, de certa forma compreender melhor, quais foram as 

marcas deixadas por esta abordagem nos professores de Arte. Assim, interessou a este estudo 

verificar o dito, o dito nas entrelinhas e o não-dito do discurso dos professores de arte, das 

escolas municipais de Curitiba, cujos currículos são permeados por outras orientações que não 

a da Proposta Triangular, a existência de possíveis marcas desta proposta na representação 

                                                 
1 TEUBER, M. Concepções e Práticas Artísticas na Escola: a situação do ensino de arte nas escolas estaduais 
da região central de Curitiba. 69p. Monografia (Pós-graduação latu sensu em ensino de artes visuais) 
Universidade Estadual de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 
 
2 A Proposta Triangular para o ensino da Arte, difundida no país por meio de projetos como os do Museu de Arte 
Contemporânea de São Paulo e o Projeto Arte na Escola, da Fundação Iochpe, cuja premissa básica é a 
integração entre o fazer, a leitura da obra de arte e a contextualização artística.  
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que possuem de sua ação docente e nas suas concepções de ensino da Arte, e quão fortes ou 

esmaecidas são.  

 Os documentos selecionados para tal análise foram dez entrevistas com professores da 

Rede Municipal de Ensino de Curitiba, em atividade na disciplina de Arte.3 Os dados obtidos 

nas entrevistas foram tomados neste trabalho por meio da aplicação de questionário semi-

estruturado de perguntas abertas e o caminho metodológico percorrido nesta pesquisa 

caracterizou-se pela análise de conteúdo, fundamentado nas seguintes referências: Bardin 

(2002), Bourdieu (1997), Azanha (1992), Lessard-Hébert (2005). Assim, estes dados, 

somados ao conjunto de normas curriculares sobre o ensino de Arte, elaboradas pela 

Secretaria Municipal da Educação, nos anos de 1989 a 2006, constituem indícios para melhor 

compreender os caminhos que têm percorrido este ensino, em Curitiba, nas escolas 

municipais, do final do século XX ao início deste século. 

 Segundo Bourdieu, a entrevista é uma prática de pesquisa que pode mostrar os 

fundamentos reais do que se exprime, de maneira a ajudar o pesquisado a dar a sua verdade 

ou, melhor, a se livrar da sua verdade (BOURDIEU, p. 709). Desse modo, a entrevista pode 

ser um instrumento de pesquisa que, sob formas desviadas como a de opiniões espontâneas ou 

de descontentamento, pode chegar ao discurso explícito, ao preço de um trabalho que vise 

revelar as coisas enterradas nas pessoas que as vivem e que ao mesmo tempo não as 

conhecem e, num outro sentido, conhecem-nas melhor do que ninguém (Idem, p. 708). 

 Este sentido de “revelar as coisas enterradas” foi buscado na tentativa de, como numa 

escavação arqueológica, trazer à superfície pegadas, indícios, ou seja, compreender tanto pelo 

que se deixa ver, como pelo que pode ser decifrado pelo que não existe ou ainda pelo que não 

se vê, ou seja, marcas que ficaram nos programas e nas gentes e seus efeitos na construção da 

identidade docente no ensino de Arte. Esta busca se deu na direção de localizar elementos que 

permitissem caracterizar questões epistemológicas e metodológicas que decorrem desta opção 

de ensino que é a Proposta Triangular, bem como a epistemologia subjacente à ação docente 

dos professores de Arte. 

 Portanto, o que aqui se encontra é apenas uma reflexão, entre muitas outras possíveis, 

sobre a Proposta Triangular e a ação docente, reflexão esta que permitiu problematizar 

questões relacionadas ao ensino de Arte, ponto de chegada, mas também ponto de partida para 

outras investigações. 
                                                 
3 Inicialmente, das dez entrevistas realizadas, duas foram respondidas em forma de questionários e, 
posteriormente, uma delas foi complementada com entrevista. Assim, é importante esclarecer que somente uma 
professora não foi entrevistada e participou da pesquisa com o preenchimento de um questionário previamente 
elaborado pela pesquisadora. 
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 A dissertação que aqui se apresenta está organizada em três capítulos. O primeiro, 

escrito na direção de compreender a Proposta Triangular a partir das condições objetivas 

dadas no período da sua produção, a partir do pensamento de Saviani (2003), buscando 

indicar um breve histórico do pensamento pedagógico brasileiro, do ensino da Arte, 

indicações sobre o contexto histórico brasileiro e a produção teórica de Ana Mae Barbosa. 

 O segundo capítulo tomando-se como referência à análise a produção teórica de Ana 

Mae Barbosa foi construído na direção de aprofundar aspectos ligados às origens e aos 

componentes da Proposta Triangular tendo como contraponto a análise de alguns autores 

como Schlichta (2007), Porcher (1982), Peixoto (2003) e Hernández (2000). Em seguida são 

apresentadas algumas definições de Arte alinhadas em torno de três eixos a partir de outras 

linhas de pensamento, de autores como Luigi Pareyson (1989), Alfredo Bosi (2002), Adolfo 

Sánchez Vázquez (1986) e Nestor García Canclini (1984). A partir disso, são traçadas 

considerações sobre as críticas à Proposta Triangular. 

 O terceiro capítulo descreve a metodologia de trabalho e apresenta o resultado das 

análises das entrevistas, realizadas com dez professoras de 5ª a 8ª Séries da Rede Municipal 

de Ensino de Curitiba, que foram desenvolvidas em três níveis: 

 O primeiro nível refere-se a uma categorização relativa às questões sobre a Proposta 

Triangular. Uma análise a partir de indicadores da natureza e características das marcas 

deixadas pela Proposta Triangular e pela Releitura. O segundo refere-se a uma categorização 

relativa às questões sobre o currículo, objetivando inferir sobre o que revela as marcas 

deixadas nos professores de Arte relativa às três últimas gestões municipais, expressas no 

Currículo Básico do Ensino da Arte, apoiada em alguns autores como: Corazza (2001), Silva 

(1999), Goodson (1995); e o terceiro nível trata de uma categorização relativa àquelas que 

visam os problemas e preconceitos no ensino da Arte e da epistemologia subjacente à ação 

docente do professor de Arte, tendo como referência Becker (1993). 

 Nas considerações finais, apontam-se os reflexos e as reflexões nas questões 

relacionadas com a marca deixada pela Proposta Triangular no ensino da Arte, presentes nas 

análises realizadas ao longo do trabalho de pesquisa, particularmente do ponto de vista das 

condições que estão colocadas para o ensino da Arte na Rede Municipal de Ensino de Curitiba 

e das condições em que se dá a produção docente nesta instituição. Finalmente, estão 

indicados os limites do estudo realizado e sugestões possíveis para outras investigações. 
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CAPÍTULO 1 - REFLEXÕES SOBRE O CONTEXTO HISTÓRICO 

 

1.1 Breve histórico do pensamento pedagógico brasileiro e o ensino da Arte 

 
 

 A história do ensino da Arte no Brasil e como ela se fez disciplina escolar têm uma 

trajetória singular. Investigando-se esta história compreende-se que a disciplina de Arte 

sempre esteve presente em diferentes momentos e instituições de ensino, desde a colonização 

deste país. 

 O desenvolvimento histórico da Arte na educação escolar brasileira sofreu influência 

de muitas correntes sociais e culturais, originando e fundamentando distintas concepções e 

metodologias de ensino na Arte. Alguns autores, Saviani (2003), por exemplo, propõem 

classificações que apresentam duas vertentes principais cujas principais disfunções 

evidenciam as teorias não críticas, - teorias que entendem ser a educação um instrumento de 

equalização social, de superação da marginalidade relativa ao fenômeno da escolarização, - e 

as teorias crítico-reprodutivistas e críticas, - teorias que entendem ser a educação um 

instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização. Tais distinções 

verificam-se a partir de determinada maneira de entender as relações entre educação e 

sociedade. Do mesmo modo, diferentes propostas teórico-práticas de educação são conhecidas 

na história da Educação a partir de tendências pedagógicas mais recorrentes na prática 

escolar.  

 As teorias não críticas entendem a educação como uma força homogeneizadora que 

tem por função reforçar os laços, promover a coesão e garantir a integração de todos os 

indivíduos no corpo social. Sua função coincide, no limite, com a superação do fenômeno da 

marginalidade (SAVIANI, 2003, p.4) Assim, concebe-se a educação com uma ampla margem 

de autonomia tendo um papel decisivo na conformação da sociedade evitando sua 

desagregação e garantindo a construção de uma sociedade igualitária. 

 As teorias crítico-reprodutivistas e críticas, por sua vez, concebem a sociedade como 

sendo essencialmente marcada pela divisão entre grupos ou classes antagônicas que se 

relacionam à base da força, a qual se manifesta fundamentalmente nas condições de produção 

da vida material. Neste raciocínio, o grupo ou classe que detém maior força se converte em 

dominante, se apropriando dos resultados da produção social, tendendo, em conseqüência, a 

relegar os demais à condição de marginalizados. Neste contexto, a educação é entendida 
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como inteiramente dependente da estrutura social geradora de marginalidade, cumprindo aí 

a função de reforçar a dominação e legitimar a marginalização (Idem, p. 5). 

 Nessa perspectiva, se fará uma sucinta análise histórica do pensamento pedagógico 

brasileiro focando, mais especificamente, o ensino da Arte. Primeiro, a partir dos critérios de 

análise de Saviani (2003), as teorias não-críticas são três: a Pedagogia Tradicional, a 

Pedagogia Nova e a Pedagogia Tecnicista e depois as teorias crítico-reprodutivistas e críticas. 

 Na Pedagogia Tradicional a educação é entendida como direito de todos e dever do 

Estado. A escola tem como dever a promoção da igualdade pela superação da ignorância. Seu 

papel é difundir a instrução, transmitindo os conhecimentos acumulados pela humanidade e 

sistematizados logicamente. A escola organiza-se como uma agência centrada no professor, o 

qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe 

assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos (Idem, p. 6).  

 As escolas eram organizadas na forma de classes, sendo que o papel do professor era a 

transmissão de certo conteúdo, baseada freqüentemente na aula expositiva, e o do aluno era o 

da repetição automática dos dados e a realização de exercícios que deveriam ser realizados 

disciplinadamente. A didática tradicional quase poderia ser resumida em dar a lição e em 

tomar a lição. São reprimidos freqüentemente os elementos da vida emocional ou afetiva por 

se julgarem impeditivos de uma boa e útil direção do trabalho de ensino. 

 Nas aulas de Arte das escolas brasileiras, a tendência tradicional está presente desde o 

século XIX. As idéias de Rui Barbosa, por exemplo, expressadas nos escritos de 1882 e 1883 

em seus projetos de reforma do primário e secundário, apareciam cópias e transcrições literais 

das propostas de ensino de desenho do americano Walter Smith. É necessário esclarecer ainda 

que o ensino de Arte na escola primária e secundária se resumia ao ensino de desenho. O 

desenho tinha sentido utilitário para preparar os indivíduos para o trabalho em fábricas e/ou 

serviços artesanais. 

 No Brasil do século XIX era o desenho, dentro da influência neoclássica, o elemento 

principal de ensino, objetivando a precisão da linha, com ênfase no contorno e no traçado. A 

relação entre ensino de desenhos e preparação para o trabalho continuou, no século XX, para 

as classes sociais menos favorecidas. 

 Entre os anos 1930 e 1970, os programas de ensino de desenhos, ainda com influência 

da escola tradicional, eram centrados na representação figurativa, abrangendo noções como 

proporção, composição, teoria de luz/sombra e textura. Os programas de ensino eram 

estruturados em desenho do natural (observação, representação e cópias de objetos); desenho 



 

 

8

decorativo (faixas, ornatos, gregas, estudos de letras, barras decorativas, painéis); desenho 

geométrico (morfologia geométrica e estudo de construções geométricas) e desenho 

“pedagógico” nas Escolas Normais (esquemas de construção de desenho para “ilustrar” 

aulas). 

Na escola tradicional, a aula de desenho era baseada na reprodução de modelos 

propostos pelo professor, cuja apropriação por parte do aluno seria dada pela repetição, na 

busca do aprimoramento e da destreza. A partir de 1950, passam também a fazer parte do 

currículo escolar a música, o canto orfeônico (desde os anos 1930) e trabalhos manuais 

(separadamente para meninos e meninas). O teatro acontecia nas festas do final de ano ou nas 

datas comemorativas do calendário escolar. O teatro era tratado com uma única finalidade: 

apresentação.   

 O ensino tradicional estava interessado principalmente no produto do trabalho escolar, 

predominando a autoridade do professor, o conhecimento centrado no professor, a disciplina 

imposta, o silêncio e a atenção. A avaliação se dava pelas habilidades manuais, hábitos de 

precisão, organização e limpeza nas atividades dos alunos. 

 A Pedagogia Nova ou Movimento da Escola Nova teve origens nos EUA e na 

Europa, no final século XIX, e ganha visibilidade no Brasil a partir 1930, sendo que sua 

disseminação ocorre a partir dos anos de 1950 e 1960. Na Pedagogia Nova mantém-se a 

crença no poder da escola e em sua função de equalização social, sendo a escola um 

instrumento de correção da marginalidade, na medida em que cumprir a função de ajustar, de 

adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentimento de aceitação dos demais.  

 A Escola Nova tendo como premissa as necessidades e motivações individuais dos 

alunos, contrapõe-se à educação tradicional e fundamenta-se na idéia de liberdade e se propõe 

ao rompimento com cânones, padrões e modelos de Arte. Nesta pedagogia, essencialmente 

experimental, defende-se a livre expressão, a espontaneidade e o processo de trabalho dos 

alunos. 

  Autores como John Dewey (filósofo americano, 1859-1952), Herbert Read (filósofo 

inglês, 1893-1968) e Viktor Lowenfeld (filósofo austríaco, 1903-1960), marcaram o trabalho 

de professores de Arte brasileiros e contribuíram para que a Escola Nova se tornasse um dos 

mais importantes movimentos na história das escolas de nosso país. 

 Os primeiros trabalhos de Arte, feitos pelo método de livre expressão foram orientados 

pelo educador tcheco Franz Čížek (1865-1946), na Escola de Artes e Ofícios de Viena, 
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Áustria, nos quais se demonstrou a importância estética e psicológica de se tentar libertar o 

impulso criativo das crianças.  

 John Dewey muito contribuiu com as origens da Escola Nova, pois apresentou a idéia 

de “arte como experiência”, evidenciando a função educativa da experiência, cujo centro não 

é nem a matéria a ensinar, nem o professor, mas sim o aluno em crescimento ativo, 

progressivo. Seus trabalhos enfatizavam uma pedagogia mais pragmática e experimental. 

Lowenfeld, adepto da Escola Nova, exerceu grande influência sobre os arte-

educadores brasileiros no final dos anos 1960. Sua colaboração foi na estruturação das etapas 

do desenvolvimento da criança e do jovem no campo do fazer artístico. Suas pesquisas 

centraram-se nas questões de desenvolvimento da capacidade criadora e da consciência 

estética do indivíduo. 

 Herbert Read teve influência da psicologia, primeiro de Freud e mais tarde de Jung, 

tendo em sua obra estudos sobre tipos psicológicos e sua relação com a produção artística 

infantil. Suas idéias geraram um movimento educativo e cultural de âmbito mundial que tem 

por objetivo a constituição de um ser humano completo, total, dentro de um pensamento 

idealista e democrático. Esse movimento, conhecido como Educação pela Arte, procura 

valorizar, no ser humano, os aspectos intelectuais, morais e estéticos e despertar sua 

consciência individual, integrando-o ao grupo social do qual faz parte. 

  No Brasil, com a influência da Escola Nova, o ensino de Arte ocorreu em vários 

espaços educacionais extra-escolares. A exemplo de Augusto Rodrigues, este estudioso 

iniciou a divulgação do movimento Educação pela Arte, depois de manter contatos com 

Herbert Read e criou no Rio de Janeiro, em 1948, a Escolinha de Arte do Brasil. 

 A concepção de Arte, da Escolinha, estava fundamentada no processo e na expressão, 

compreendida como dado subjetivo e individual, portanto, incorporava a idéia de “livre-

expressão”, com forte influência dos paradigmas da Arte moderna e das disciplinas do 

começo do século XX: a psicologia, a psicanálise, a antropologia e as teorias da criatividade. 

As premissas modernistas eram: a criatividade como a criação do novo, com ênfase na 

originalidade, na fluência, e a iniciativa do aluno. 

  De acordo com Saviani, compreende-se que a Escola Nova: 

 

[...] tenha deslocado o eixo da questão pedagógica do intelecto para o 
sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos 
para os métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do 
esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo 
para o não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de 
inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de 
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inspiração experimental, baseada, principalmente, nas contribuições da 
biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que 
considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender (Idem, 
p.9). 

 
No entanto, tais “deslocamentos” causaram uma polarização e a busca exagerada da 

criatividade levou inúmeros professores a desvios de toda ordem, como por exemplo, 

“deixando” a criança fazer Arte, sem nenhum tipo de intervenção, com atividades inócuas e 

sem objetivos específicos. Ora, deixar o aluno entregue a si mesmo, significa, de fato, 

endossar as desigualdades sociais significa: abandoná-lo às suas próprias possibilidades do 

momento (PORCHER, 1982, p. 22). Assim, para liberar a criança, não basta confiar 

inteiramente nela, é preciso também dar-lhe os meios para a realização dessa liberdade. Sem o 

domínio desses meios, a pretensa liberdade não acontece afinal esta nunca é independente da 

posição social do aluno, na sociedade. Conseqüentemente, a escola não desempenha mais o 

seu papel de instancia privilegiadora de acesso aos conhecimentos e instrumentos de 

autonomia. 

 A Pedagogia Tecnicista desenvolveu-se a partir de 1950, principalmente nos EUA, 

enquanto que no Brasil instalou-se nos anos 1960 e 1970. É uma tendência pedagógica que 

ganhou força para atender os interesses da sociedade industrial, quando a educação era 

considerada insuficiente no preparo de profissionais para o mercado de trabalho. Acreditava-

se na neutralidade da ciência, inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade. Essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a 

torná-lo objetivo e operacional.  

 Compreende-se que para a pedagogia tecnicista a marginalidade não será identificada 

com a ignorância, como na Pedagogia Tradicional, nem será detectada a partir do sentimento 

de rejeição, como na Pedagogia Nova. Marginalizado será o incompetente (no sentido técnico 

da palavra), isto é, o ineficiente e improdutivo (SAVIANI, 2003, p. 13). Assim sendo, o 

objetivo do ensino da Arte era organizar e ensinar uma multiplicidade de técnicas, focando o 

saber construir.    

 Os elementos curriculares essenciais, tais como: objetivos, conteúdos, estratégias, 

técnicas e avaliação, eram abordados de forma mecânica e racional e explicitados em 

documentos, tais como planos de curso e de aula ampliando-se no crescente processo de 

burocratização. Acreditava-se que o processo se racionalizava na medida em que se agisse 

planificadamente. Para tanto, era mister baixar instruções minuciosas sobre como proceder 

com vistas a que os diferentes agentes cumprissem cada qual as tarefas específicas 
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acometidas a cada um no amplo espectro em que se fragmentou o ato pedagógico. O controle 

seria feito basicamente pelo preenchimento de formulários (Idem, p. 14). 

 Dentro da metodologia tecnicista, o professor era responsável pela eficiência e eficácia 

do aluno, seu papel era o de técnico, neutro e imparcial, em um o enfoque diretivo. Aprender 

a fazer era a orientação principal desta proposta. 

 Nas aulas de Arte, os professores enfatizavam um “saber construir”, reduzido aos seus 

aspectos técnicos e ao uso de materiais diversificados. Devido à ausência de bases teóricas 

mais fundamentadas, muitos passaram a valorizar os livros didáticos com conteúdos  

geralmente restritos aos exercícios e atividades. 

No início dos anos 1970, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 

5692/71, introduziu a obrigatoriedade da Educação Artística nos currículos escolares dos 

Ensinos Fundamental e Médio. O resultado dessa proposição foi contraditório, pois muitos 

professores não estavam habilitados e, menos ainda, preparados para o domínio de várias 

linguagens, que deveriam ser tratadas no conjunto das atividades artísticas, nas aulas de 

Educação Artística. 

Esta lei tornou obrigatório o ensino de Arte nas escolas e também tornou obrigatória 

aos professores a formação em cursos superiores e polivalentes. Dessa forma, para o 

cumprimento da lei, surgiram cursos de rápida duração, ou seja, cursos superiores de Arte 

com duração de dois anos, que deveriam preparar e habilitar estes professores para darem 

aulas de Música, Teatro, Dança e Artes Plásticas. Estes cursos emergenciais, licenciatura 

curta, credenciavam o professor para o ensino no antigo 1º Grau. Para atuar no então 2º Grau, 

o professor deveria ter Licenciatura Plena. Portanto, gradativamente, as licenciaturas curtas 

foram sendo transformadas em plenas. 

Como se afirmou anteriormente, cabe tratar, além das teorias não críticas, as teorias 

crítico-reprodutivistas, uma vez que postulam não ser possível compreender a educação 

senão a partir dos seus condicionantes sociais e evidenciam uma percepção da dependência da 

educação em relação à sociedade. Entretanto, segundo Saviani, as teorias crítico-

reprodutivistas consideram a sociedade como determinante unidirecional da Educação.  

 

Ora, sendo esta determinada de forma absoluta pela sociedade, isso significa que se 
ignora a categoria de ação recíproca, ou seja, que a Educação é, sim, determinada pela 
sociedade, mas que essa determinação é relativa e na forma de ação recíproca – o que 
significa que o determinado também reage sobre o determinante. Conseqüentemente, 
a Educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua própria 
transformação (SAVIANI, 1994, p. 117). 
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 Para Saviani são três as teorias crítico-reprodutivistas de maior repercussão: Teoria do 

Sistema de Ensino como Violência Simbólica; Teoria da Escola como Aparelho Ideológico de 

Estado; e Teoria da Escola Dualista. 

 Bourdieu e Passeron são os representantes da Teoria do Sistema de Ensino enquanto 

Violência Simbólica, sistematizada na obra “A Reprodução”, (1970). Concebem a escola 

como a principal instituição responsável pela reprodução e legitimação do capital cultural 

dominante, pois é ela que estabelece normas de conhecimento, comportamento e linguagem. 

Estas normas são padrões da classe dominante, que são aplicados igualmente a todos. Assim, 

a dinâmica da reprodução social está centrada no processo de reprodução cultural. As 

diferentes classes sociais guardam distâncias desiguais em relação à cultura escolar e 

apresentam disposições diferentes para reconhecê-la e adquirí-la. Conseqüentemente, os 

resultados obtidos (sucesso ou fracasso) também serão diferentes, segundo esses autores, não 

devido às características pessoais dos sujeitos, mas porque a norma escolar imposta 

igualmente a todos favorece a classe dominante, enquanto as classes subordinadas ficam em 

franca desvantagem.  

 A Teoria da Escola como Aparelho Ideológico de Estado é de autoria do filósofo 

francês (nascido na Argélia) Louis Althusser. Essencialmente, argumenta Althusser, a 

permanência da sociedade capitalista depende da reprodução de seus componentes 

propriamente econômicos (força de trabalho, meios de produção) e da reprodução de seus 

componentes ideológicos. Assim, além de garantir a continuidade das condições de sua 

produção material, a sociedade capitalista não se sustentaria se não houvesse mecanismos e 

instituições encarregadas de garantir que o status quo não fosse contestado. Isso pode ser 

obtido através da força ou do convencimento, da repressão ou da ideologia. O primeiro 

mecanismo está a cargo dos aparelhos repressivos do estado (a polícia, o judiciário); o 

segundo é responsabilidade dos aparelhos ideológicos do estado (a religião, a mídia, a escola, 

a família). Althusser, por meio da análise marxista, mostra qual o papel da educação e da 

escola no processo de produção e economia. Desse modo, afirma que a escola atua 

ideologicamente através de seu currículo, seja de uma forma direta ou indiretamente. A escola 

contribui para a reprodução da sociedade capitalista ao transmitir, através das matérias 

escolares, as crenças que nos fazem ver os arranjos sociais existentes como bons e desejáveis 

(SILVA, 1999, p. 32). 

 Os autores, Baudelot e Establet, expõem no livro “A escola capitalista na França” 

(1971), a Teoria da Escola Dualista, se empenhando em mostrar que a escola é dividida em 
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duas grandes redes, que correspondem à divisão da sociedade capitalista em duas classes 

fundamentais: a burguesia e o proletariado. A partir desta teoria, a escola é vista como 

aparelho ideológico, um instrumento da burguesia na luta ideológica contra o proletariado. E, 

mais importante, a possibilidade de que a escola se constitua num instrumento de luta do 

proletariado fica descartada. 

 Estas teorias serviram para municiar a denúncia da pedagogia oficial dominante, 

contudo, sofreram críticas que apontavam o seu caráter mecanicista, haja vista que 

consideravam a sociedade capitalista, de classes, sobretudo por seu determinismo econômico, 

como algo não suscetível a transformações, uma estrutura que se impunha compactamente, 

portanto, de forma não-contraditória. Estas teorias contribuíram para disseminar entre os 

educadores um clima de pessimismo e desânimo, mas sua positividade pode ser assim 

resumida: a partir delas a teoria educacional seria radicalmente modificada. 

 Além disso, para Saviani, o que deve ser melhor esclarecido para o professor de Arte é 

que as teorias críticas têm como tarefa superar tanto o poder ilusório (que caracteriza as 

teorias não-críticas) como a impotência (decorrente das teorias crítico-reprodutivistas) 

(SAVIANI, 2003, p. 31), tratando de se retomar a luta contra a seletividade, a discriminação e 

o rebaixamento do ensino das camadas populares.cabe destacar que são duas teorias críticas 

representativas no campo educacional brasileiro, a partir da década de 1970: A Pedagogia 

Libertadora ou Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire4, e a Pedagogia Histórico-crítica ou 

Pedagogia Crítico-social dos Conteúdos, desenvolvida por Demerval Saviani.  

 A Pedagogia do Oprimido é, na verdade, um livro de Paulo Freire, o que melhor 

representa o seu pensamento, e o qual iria torná-lo internacionalmente conhecido e 

reconhecido. Freire desenvolve uma crítica à concepção bancária de educação, na qual se 

concebe o conhecimento como sendo constituído de informações e de fatos a serem 

simplesmente transferidos do professor para o aluno. O conhecimento se confunde com um 
                                                 
4 É considerado um dos grandes pedagogos da atualidade e respeitado mundialmente. Suas primeiras 
experiências educacionais foram realizadas em 1962 em Angicos, no Rio Grande do Norte, onde 300 
trabalhadores rurais se alfabetizaram em 45 dias. Participou ativamente do MCP (Movimento de Cultura 
Popular) do Recife. O regime militar, através de violenta perseguição, obrigou este educador a se exilar, 
juntamente com muitos outros intelectuais de esquerda. Exila-se por 14 anos no Chile e posteriormente vive 
como cidadão do mundo. Com sua participação, o Chile recebe uma distinção da UNESCO, por ser um dos 
países que mais contribuíram, à época, para a superação do analfabetismo. Em 1970, junto a outros brasileiros 
exilados, em Genebra, Suíça, cria o IDAC (Instituto de Ação Cultural), que assessora diversos movimentos 
populares, em vários locais do mundo. Retornando do exílio, Paulo Freire continua com suas atividades de 
escritor e debatedor, assume cargos em universidades e ocupa, ainda, o cargo de Secretário Municipal de 
Educação da Prefeitura de São Paulo, na gestão da Prefeita Luisa Erundina, do PT. Algumas de suas principais 
obras: Educação como prática de liberdade, Pedagogia do oprimido, Cartas à Guiné Bissau, Vivendo e 
aprendendo e A importância do ato de ler (Informações do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, disponível 
em: < www.paulofreire.org.br >. Acesso em 10 nov. 2006). 
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ato de depósito bancário. Através do conceito de educação problematizadora, Freire busca 

desenvolver uma concepção que possa se constituir como uma alternativa à concepção 

bancária que ele critica. Na base desta concepção está uma compreensão radicalmente 

diferente do que significa conhecer. Para ele, conhecimento é sempre conhecimento de 

alguma coisa, e isto significa que não existe uma separação entre o ato de conhecer e aquilo 

que se conhece. O ato de conhecer não é, portanto, um ato isolado, individual, pois envolve 

intercomunicação, intersubjetividade. Na concepção de Freire é através dessa 

intercomunicação que os homens se educam intermediados pelo mundo cognoscível, e, 

segundo este autor, é essa intersubjetividade do conhecimento que lhe permite conceber o ato 

pedagógico como um ato dialógico. É sobre essas bases que Freire vai desenvolver seu  

método de alfabetização de adultos (SILVA, 1999, 58-59). Apesar de estar intimamente 

ligado ao processo de alfabetização de adultos, considera a educação como um processo 

contínuo de tomada de consciência e de modificações de si próprio e do mundo, o que tem 

implicações em todos os níveis educacionais. 

 Não há análises das práticas de ensino da Arte com influência da Pedagogia 

Libertadora. O estudo de suas propostas, sem dúvida alguma, cria a oportunidade para o 

desenvolvimento de um debate sob uma perspectiva crítica radical. Portanto, pode-se afirmar 

que um processo educativo com as características que Paulo Freire veio imprimir às suas 

propostas, parece chocar-se frontalmente com os objetivos e o modelo de ensino da Arte 

atualmente em voga na sociedade brasileira. Durante o complexo percurso em direção ao 

compromisso com os oprimidos, pode-se afirmar que, de fato, as possibilidades de utilização 

do método Paulo Freire na educação popular estão sendo progressivamente diminuídas e, em 

especial, no ensino da Arte, onde não há indicativos de que se efetive. 

 Na Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolvida por Saviani, a aprendizagem se faz 

tomando-se a experiência do aluno e os conteúdos historicamente acumulados e em produção, 

visando-se a participação social e o exercício da cidadania consciente. Em oposição a Paulo 

Freire, essa proposta de educação faz uma nítida separação entre educação e política, não 

tomando para si a responsabilidade da conscientização política, porque esta ocorre na prática 

social ampla do cidadão. Assim, a tarefa da pedagogia histórico-crítica consiste em transmitir 

aqueles conhecimentos universais que são considerados como patrimônio da humanidade. 

Preconiza-se: 

 

[...] serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão, 
porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o 
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professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada 
historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem 
e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos 
conhecimentos, sua orientação e gradação para efeitos do processo de transmissão-
assimilação dos conteúdos cognitivos (SAVIANI, 2003, p.69). 

 

 

 O ensino da Arte, na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, leva em conta o 

conhecimento da História Social da Arte, a socialização da prática artística, o domínio dos 

códigos e instrumentos para a sua leitura e produção, nas quais as linguagens artísticas, mais 

do que representar a realidade, proponham atos que a superem. A Arte, assim entendida na 

escola, deve levar, sobretudo, à formação da percepção e da sensibilidade, ao conhecimento 

historicamente acumulado, ao contato com a produção existente. Nesse sentido, o ensino da 

Arte na escola tem papel primordial na formação dos sentidos, partindo da premissa que a 

sensibilidade estética não é um atributo inerente ao sujeito nem o senso estético é uma 

qualidade natural do objeto (ESCOLA ABERTA, 1987, p. 23). 

 

1.2 O contexto histórico brasileiro e a produção teórica de Ana Mae 

Barbosa 
 

  

 Ao se tratar de sistematizações do pensamento pedagógico brasileiro e, neste, do 

ensino da Arte, e ao se discutir a historicidade desta disciplina, não se pode deixar de 

reconhecer o debate desencadeado por Ana Mae Barbosa por meio de sua produção teórica 

iniciada em meados dos anos 1970.  

 Esta autora está entre as relevantes presenças que marcaram o ensino da Arte 

brasileiro, sendo que sua singularidade reside, não apenas em sua vasta produção teórica, com 

mais de 20 livros publicados referentes a esta área de conhecimento, mas sobretudo na sua 

atuação na luta pelo reconhecimento do professor do ensino da Arte como uma categoria 

profissional, sua interlocução constante com o meio acadêmico nacional e internacional, 

apresentando uma visão dos grandes temas que envolvem o ensino da Arte, levantando 

discussões e em sua marcante atuação em cursos de formação de professor de Arte. 

 Evidentemente, não se pode desconsiderar o papel inegável da autora na história do 

ensino da Arte no país, quase que confundido pela maioria dos escritos com o retrato das três 

últimas décadas do século passado, no que se refere à Arte e Educação, mas é pertinente e 
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necessário, para atingir os objetivos propostos neste trabalho contextualizar sua obra  

apresentar um breve histórico crítico dos anos 1960 aos dias de hoje. Afinal, o projeto de Arte 

e Educação e, o processo de ensino-aprendizagem em Arte, pensado por Ana Mae Barbosa ao 

longo de sua produção intelectual deve ser compreendido a partir das condições objetivas 

dadas no período de sua produção. Nesse sentido, contextualizar sua obra significa entendê-la 

simultaneamente como produção e produto das relações sociais de sua época. 

 Assim, é fundamental na tentativa de construir um aporte teórico capaz de possibilitar 

um estudo fundamentado na compreensão das concepções que envolvem o ensino de Arte, 

bem como uma melhor compreensão das concepções de mundo de Ana Mae Barbosa e de sua 

proposta metodológica para o ensino da Arte, e, consequentemente, apresentar um breve 

histórico dos anos 1960 aos dias de hoje, a partir de uma análise mais ampla da sociedade 

brasileira e dos fatos marcantes deste período, em especial no campo da Educação. 

 O Brasil, no início dos anos 1960, viveu um de seus mais contundentes choques 

sociais. No governo de João Goulart5, cabe enfatizar, alguns aspectos da vida econômica e 

política do Brasil mudaram radicalmente: a nacionalização das refinarias de petróleo; rompeu-

se com o sistema oligárquico-rural, prenunciando a implantação gradual da ordem social 

burguesa e da ordem econômica industrial capitalista. Forças tradicionais, por sua vez, aliadas 

aos militares e aos interesses multinacionais deram o Golpe de Estado, executando a Contra-

Revolução de 1964.  

 O Governo Militar alterou os rumos políticos, econômicos e sociais do país, com base 

no modelo concentrador de renda e no achatamento salarial, seguindo o caminho das 

sociedades periféricas que se industrializavam. Este modelo econômico define-se como uma 

fase de retomada da expansão (1967/1968 em diante), com acentuado desenvolvimento do 

setor industrial. Os militares, para a consecução de seus objetivos e a garantia de sua posição 

hegemônica na sociedade, implantaram um regime marcado pelo autoritarismo; pela falta de 

democracia; supressão de direitos constitucionais; dominação dos meios de comunicação, 

cerceamento do direito à livre-expressão; censura; extinção dos partidos políticos; controle 

das universidades públicas e particulares; perseguição política e repressão aos que eram 

contra o regime militar. 

                                                 
5 Período de Governo: 31/01/1961 a 01/04/1964 - João Belchior Marques Goulart, ou simplesmente Jango 
(1918-1976), governou no parlamentarismo e no presidencialismo, impôs à agenda nacional a reforma agrária e 
o limite de remessa de lucro das multinacionais, retomou as bandeiras de Getúlio Vargas de proteção ao 
trabalhador e de um desenvolvimento autenticamente nacional e, derrubado pela última das ditaduras, foi o único 
presidente a morrer no exílio. 
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  Nos meios educacionais no início dos anos 1960, destaca-se a busca por novas formas 

de atuação na educação.  O país, que vivia um clima de abertura democrática, permitia o 

desenvolvimento de experiências, por exemplo, na educação popular, para alfabetização da 

população adulta e novas idéias pedagógicas vinculadas às opções político-ideológicas 

influenciadas pelo pensamento social-cristão recente.  

 

Eles influíram decisivamente sobre o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, 
foco de defesa de uma metodologia voltada para a cultura popular e da utilização de 
cartilhas na alfabetização; foram responsáveis pela adoção e aperfeiçoamento da 
metodologia utilizada pelo Movimento de Educação de Base, estiveram presentes na 
formulação do sistema Paulo Freire (PAIVA, 1985, pp.250-251). 
 
 

 Os diversos grupos surgidos tinham objetivos políticos claros e lançaram-se no campo 

da atuação educativa, sendo que as maiores contribuições metodológicas foram dadas por 

grupos cristãos.  

 É preciso ressaltar também a participação de integrantes das correntes progressistas, na 

elaboração do texto da Lei de Diretrizes e Bases (LBD) de 1961, em que pese o seu caráter 

conciliatório, a partir do qual nenhuma mudança concreta se efetivou na prática de nossas 

conservadoras escolas, mas ainda assim, faziam-se presentes algumas concepções opostas às 

liberais (FOERSTE, 1996, p. 137). Um dos participantes do processo de discussão da LDB de 

1961 foi Paulo Freire, (1921-1997).  

 Pode-se perceber, a partir de 1964, como apresenta Romanelli, que o sistema 

educacional ficou marcado por um primeiro momento, correspondente àquele em que se 

implantou o regime e se traçou uma política de recuperação econômica. “Ao lado da 

contenção e da repressão, que bem caracterizaram esta fase, constatou-se uma aceleração do 

ritmo de crescimento da demanda social de educação, o que provocou conseqüentemente, 

uma agravamento da crise do sistema educacional, crise que já vinha de longe” 

(ROMANELLI, 1986, p.196). 

 Estes foram os argumentos usados para a assinatura de uma série de convênios entre o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Agency for International Development 

(USAID). É o período dos chamados “Acordos MEC-USAID”.  

 O segundo momento começou com medidas práticas tomadas pelo Governo, que logo 

percebeu “[...] entre outros motivos, por influência da assistência técnica dada pela USAID, a 

necessidade de se adotarem, em definitivo, as medidas para adequar o sistema educacional ao 

modelo de desenvolvimento econômico que então se intensificava no Brasil” (Idem, p. 196).  
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Romanelli diz ainda que a ajuda dada à educação, pelas agências internacionais, passaram a 

refletir a compartimentação da realidade e a desvalorizar os estudos do macro-sistema 

educacional e suas relações com o contexto global da sociedade. Esta autora afirma: “É 

sintomática a supervalorização das áreas tecnológicas com predominância do treinamento 

específico sobre a formação geral e a gradativa perda de status das humanidades e ciências 

sociais, de modo geral, nas reformas do ensino desencadeadas por atuação desse tipo de ajuda 

internacional para a educação” (Idem, p. 203). 

 Assim, o regime militar implantou uma orientação pedagógica inspirada na assessoria 

americana, através dos acordos MEC-USAID, centrada nas idéias de racionalidade, eficiência 

e produtividade, que são as características básicas da chamada Pedagogia Tecnicista. 

 A primeira reforma, dentro de um vasto programa de reformas, atingiu as 

Universidades Brasileiras em 1968, e, em seguida ao 1º e 2º Graus, em 1971. A Reforma 

Universitária objetivava garantir a eficiência e a flexibilidade administrativa da universidade 

brasileira, mas o que, de fato, subordinava, era a educação ao projeto econômico 

desenvolvimentista, cujo objetivo central era a qualificação de mão-de-obra e preparação para 

o trabalho. O projeto econômico desenvolvimentista, baseado na concentração do capital e 

exploração do trabalho, levou, conseqüentemente, a um crescente empobrecimento das 

camadas majoritárias da população. Além disso, o problema da desigualdade social procedeu 

à expansão quantitativa da escola, sobretudo nos centros urbanos. A inspiração para este 

projeto de sociedade é o pensamento liberal, que atribuí à educação o seguinte papel social: a 

educação está a serviço do indivíduo, independente da família, classe ou religião a que 

pertença e deve possibilitar a realização da sua vocação individual. Desta forma, por meio da 

educação, visa uma sociedade hierarquizada, resultante do mérito pessoal.  

 

Donde se conclui que a ascensão ou descensão social do indivíduo estará 
condicionada à sua educação, ao seu nível de instrução, e não mais ao  nascimento ou 
à fortuna que dispõe. Isto porque o talento está no indivíduo, independente de seu 
status ou condição material (CUNHA, 1980, p.35). 

 

Esta abordagem liberal pressupõe uma coordenação entre políticas educacionais e a 

política econômica, já que cabe, então, ao Estado, ofertar uma escola pública, obrigatória, 

gratuita e de qualidade para a construção de uma sociedade aberta. 

  No entanto, não se pode esquecer, segundo uma análise político-ideológica das 

relações entre a estrutura social, política e o sistema educacional, e de acordo com a crítica de 

Luis Antonio Cunha (1980), a atribuição da função social à escola como um instrumento de 
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equalização de oportunidades. Este autor denuncia a participação dos sistemas escolares e da 

escola como agências de reprodução das desigualdades de acesso ao conhecimento e à 

cultura. As escolas, segundo Cunha, participam ativamente da perpetuação das estruturas de 

poder e atuam de forma dissimulada e oculta, promovendo os mecanismos de discriminação 

da própria educação, apesar de serem o único local de acesso ao saber, para a maioria da 

população.   

 Por outro lado, aprofundando a análise da escola como reprodutora das relações 

sociais e das atitudes necessárias para a manutenção do sistema de produção capitalista é 

preciso avançar no sentido de uma maior compreensão da natureza política da escola e da sua 

inserção na sociedade. Como se apontou anteriormente, subjacente à prática pedagógica, 

encontrava-se uma teoria educacional de orientação liberal que postula que o ensino público 

funciona como fator democratizante da sociedade, na medida em que oferece a todos os 

indivíduos igualmente o acesso ao conhecimento, possibilitando o desenvolvimento pessoal, a 

ascensão social e o poder econômico aos indivíduos desprivilegiados. Assim sendo, o fracasso 

escolar (repetência, evasão, etc.) deve-se exclusivamente às características do indivíduo 

(imaturidade, desinteresse, problemas emocionais, estrutura familiar, entre outros), visto que 

todos são iguais perante o sistema escolar (Idem, p. 19). 

 Em oposição a essa visão ingênua do papel social da escola surgem os primeiros 

esforços no sentido de desmitificar a escola. Alguns educadores não aceitam a educação 

oficial e buscam articular as críticas ao regime militar, autoritário e tecnocrático e à sua 

proposta educacional. Multiplicaram-se as pesquisas ao longo da década de 1970, algumas 

pautadas na concepção crítico-reprodutivista da Educação, como já visto anteriormente, e 

posteriormente, as teorias da resistência6, enfatizando a importância da ação humana e da 

experiência para a análise da complexa relação entre escola e sociedade dominante. 

  No bojo destas discussões sobre o papel específico que a escola tem em relação à 

transformação da sociedade, os movimentos de educação popular não-formal se fortalecem, as 

propostas progressistas ganham consistência e educadores brasileiros mergulham em um 

esforço de conceber práticas e teorias educacionais relativas aos novos rumos que se deveria 

imprimir à Educação. 

                                                 
6 As principais contribuições das teorias da resistência, segundo Giroux (1983) são: a tentativa de unir estruturas 
sociais e ação humana, procurando explicar como essas esferas influenciam-se mutuamente; a demonstração de 
que os mecanismos de reprodução nunca são completos e sempre enfrentam elementos de oposição; um conceito 
de reprodução no qual a dominação da classe trabalhadora não é apenas resultante de restrições estruturais e 
ideológicas, arraigadas nas relações capitalistas, mas também faz parte da autoconstrução da classe trabalhadora. 
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 O Brasil, na década de 1980, foi marcado pela transição democrática com o final do 

regime militar. O processo de crise que conduziu ao declínio e esgotamento da ditadura 

militar teve início no Governo Geisel (15/03/1974 a 15/03/1979), passando pelo Governo 

Figueiredo (15/03/1979 a 15/03/1985), último dos governantes do ciclo dos generais-

presidentes, culminando no movimento popular Diretas Já. 

  A crise econômica se aprofunda e mergulha o Brasil na inflação e na recessão. 

Crescem os partidos de oposição, fortalecem-se os sindicatos e as entidades de classe, 

aumentam os movimentos reivindicatórios urbanos e rurais, através de greves, protestos, 

passeatas e da atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)7.  

 Neste período, acelera-se o processo de abertura política no Brasil: foram 

gradativamente sendo revelados ao público os aparatos repressivos utilizados pelo Estado para 

controle e manutenção do regime ditatorial e numerosos estudos surgiram denunciando a 

escola como uma das instituições responsáveis pela relação entre o projeto político de 

dominação do Estado e a função ideológica da educação, especialmente a oficial.  

 Neste momento, início dos anos 1980, no Brasil, como já se apontou anteriormente, os 

movimentos de educação popular não-formal e as propostas progressistas se fortalecem, a 

pesquisa na área da educação volta-se para “olhar o interior a escola, procurando articular o 

que ali acontece com a realidade social brasileira” (FREITAS, L., 1989, p. 25). E, em uma 

perspectiva contextualizada, busca-se a especificidade do pedagógico sem ignorar a realidade 

sócio-econômica e política mais ampla e complexa.  

 Denunciando mecanismos de dominação, expropriação do saber e promoção da 

marginalização social das camadas populares, através do entendimento da escola como 

instituição de violência (física, psicológica e simbólica), controle e discriminação social, 

passa-se a buscar propostas de alfabetização formal, numa perspectiva nova. 

 Durante este período, a educação brasileira foi sistematicamente sendo sucateada 

através de um processo de corte de verbas, que resultou em um estado de deterioração de 

prédios, falta de materiais, juntamente com baixos salários de professores e funcionários; em 
                                                 
7 A iniciativa partiu de dois bispos: Agnello Rossi, em Volta Redonda/RJ, e Eugênio Sales, em Natal/RN. No 
início, as comunidades constituíam uma extensão do trabalho do vigário. Na década de 60, as comunidades 
viveram a sua fase de gestação, conquistando a simpatia de muitos bispos como novo modelo pastoral. Adotou-
se a metodologia do ver, julgar e agir, utilizada antes pela Ação Católica. Aspectos que levaram ao seu 
crescimento foram à nova maneira de ler a bíblia e da preocupação com o que significa ser cristão nessa 
conjuntura, na virada dos anos 60 para os anos 70.  As comunidades tiveram um papel fundamental como 
incentivadoras da criação de movimentos populares sendo que o mais expressivo foi o Movimento de Luta 
contra a Carestia, em São Paulo. A partir daí, as CEBs passaram a incentivar os movimentos sindicais. No final 
dos anos 70 e na década de 80, elas ajudaram na criação do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos 
Trabalhadores e da Central de Movimentos Populares.  
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contrapartida, as discussões da década de 1980, bem como a consolidação de linhas de 

pesquisas em educação contribuíram para o entendimento do processo educativo no interior 

da escola. 

 Tal perfil da educação foi conseqüência de uma política neoliberal em crescente 

desenvolvimento. O neoliberalismo, grosso modo, é um conjunto de concepções que dá 

sustentação ao modelo capitalista de sociedade, tendo seu foco central no mercado. Defende-o 

como instância única para promoção do bem-estar social. Segundo Netto: criar uma estrutura 

mínima para o Estado, com a mínima interferência do Estado na economia, ou seja, o “Estado 

mínimo”, para garantir “o Estado máximo para o capital” (NETTO, 1993, p. 81). 

 O período de transição entre os anos de 1980 e 1990 anunciou mudanças no contexto 

mundial, mergulhando a sociedade mundial numa crise. A prova cabal desta crise é o ato 

simbólico da derrubada do Muro de Berlim, em novembro de 1989, marcando o fim do 

socialismo real e abalando as estruturas do sistema de crenças da modernidade tardia. Ainda 

se pode citar um processo complexo de mudanças, derivadas da crise cíclica do capitalismo e 

estimuladas pelas idéias do pós-modernismo, que levam ao descentramento e à reestruturação 

da produção. São operadas mudanças na estrutura ocupacional, promovendo uma dispersão da 

força de trabalho. Os serviços passam a ser contratados, é a terceirização do trabalho. Cria-se 

um setor informal de pequenos negócios, temporários, que ficam fora da corporação, não mais 

na fábrica.  

 Enfim, este reordenamento do capital, a partir de interesses neoliberais, reivindica uma 

economia de mercado e a reduzida intervenção do Estado na economia.  

 

O neoliberalismo, enquanto expressão política e ideológica do pós-modernismo 
oferece o argumento teórico para o reordenamento do capital neste momento em que o 
Fordismo e o Keynesianismo não respondem mais aos apelos da sociedade. Se, por 
um lado, o capitalismo está em crise, por outro lado, a proposta socialista, ou melhor, 
o modelo Stalinista de sociedade denominado socialismo real, também entra em 
profunda crise (FOERSTE, 1996, p.151). 
 
 

 Ora, como se pode ver, José Paulo Netto, anteriormente, apresenta os elementos da 

crise da modernidade, tanto no campo socialista como no projeto capitalista neoliberal. O 

autor cita três problemas do capitalismo, que a ordem burguesa não está conseguindo 

solucionar por meio do projeto neoliberal: o crescente alargamento da distância entre o mundo 

dos ricos e o dos pobres (e provavelmente, dentro do mundo dos ricos, entre os ricos e seus 

pobres); a ascensão do racismo e da xenofobia; a crise ecológica global. 



 

 

22

 O período de transição que se vive introduz, segundo Marilena Chauí, a sociedade no 

movimento da pós-modernidade. A pós-modernidade, para esta autora, caracteriza-se por um 

irracionalismo que possibilita a relativização de todo o conhecimento construído até a 

modernidade, permitindo múltiplas e inesgotáveis interpretações, ao mesmo tempo em que 

conduz a simplificações de questões sociais complexas. Por ser um movimento que afirma o 

descentramento, ele legitima a pluralidade, as diferenças e a pulverização dos espaços. 

 

O elogio pós-moderno da diferença, da pluralidade, da alteridade, a maneira pela qual 
a arte, a cidade se realizam como colagem, como montagem e como ecletismo; o 
elogio da esquizofrenia contra a paranóia, que seria a marca modernista; a idéia do 
tempo como puro presente, sem nenhum passado que lhe sirva de referencial e sem 
nenhum futuro possível, porque não há centro, não há referência e não há 
continuidade (CHAUÍ, 1992, p. 153). 
 
 

 Segundo Marilena Chauí, a afirmação do efêmero, múltiplo, plurifacetado, conduz na 

política e da ideologia, ao neoliberalismo e, na economia, à “acumulação flexível do capital”. 

 Com esse esforço de buscar referências históricas, ainda que centrando o foco em 

alguns marcos mais significativos, procurou-se esboçar, até aqui, um quadro das 

transformações ocorridas no campo da Educação, dos anos de 1960 aos dias de hoje, a partir 

de uma análise mais ampla da sociedade brasileira e dos fatos marcantes deste período 

histórico. Nesta perspectiva, buscaram-se elementos histórico-sociais demarcadores de um 

contexto no qual Ana Mae Barbosa constitui sua visão de mundo e sua produção intelectual. 

 Assim, tendo como pano de fundo o contexto histórico no qual se foi demarcando um 

determinado espaço escolar da Arte, pretende-se, a seguir, construir uma compreensão mais 

profunda sobre as bases teórico-metodológicas para o ensino da Arte presentes na obra de 

Ana Mae Barbosa. Enfim, explicitar e problematizar sua marca no campo do ensino da Arte 

no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 – REFLEXÕES SOBRE A PROPOSTA TRIANGULAR PARA 

O ENSINO DA ARTE 
  

 

 Anna Mae Tavares Bastos Barbosa é professora titular aposentada da Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP), possui graduação em Direito pela 

Universidade Federal de Pernambuco (1970), especialização em Adult Education pela 

Secretary of Education of New Haven, EUA (1972), mestrado em Art Education pela 

Southern Connecticut State College, EUA (1974), doutorado em Humanist Education pela 

Boston University, EUA, (1978) e pós-doutorado pela Columbia University, EUA (1992). Foi 

presidente da INSEA (Associação Internacional de Arte/Educação), Diretora do Museu de 

Arte Contemporânea de São Paulo e presidente da ANPAP (Associação Nacional de 

Pesquisadores em Artes Plásticas). Ana Mae, como é conhecida, ao longo dos últimos 30 

anos, destacou-se pela sua presença e atuação em encontros, seminários e congressos 

relacionados ao ensino de Arte, bem como pela autoria de aproximadamente 21 livros sobre 

Arte e Arte/Educação. 

 Partindo da produção teórica dessa autora, de modo cronológico, iniciando-se nos anos 

1970, serão analisadas, neste capítulo, as características e condições em que se realizou a 

sistematização e a difusão da Proposta Triangular para o ensino da Arte, acrescidas de críticas 

e debates de outros autores à sua obra. A finalidade deste estudo é localizar as premissas 

teórico-metodológicas de ensino da Arte desta autora com o objetivo de contribuir para a 

criação de um espaço de idéias no qual se traçará uma trajetória sobre as marcas deixadas pela 

Proposta Triangular. 

   Ana Mae Barbosa, a partir de suas pesquisas influenciadas, sobretudo pelo 

Disciplined Based Art Education (DBAE)8, propõe uma abordagem metodológica 

denominada Proposta Triangular para o ensino da Arte, na qual postula que a construção do 

conhecimento em Arte acontece a partir de três ações básicas: o fazer artístico, a leitura da 

obra de arte e a contextualização. Esta proposta teve como marco central de desenvolvimento 

o MAC, Museu de Arte Contemporânea, da USP, em 1987, quando então Ana Mae ocupava o 

cargo de diretora. Em 1998, recebeu apoio fundamental da Secretaria Estadual do Município 

                                                 
8 Projeto concebido na década de 1960, financiado pela Getty Foundation, elaborado pelo Getty Center of 
Education in the Arts, desenvolvido por vários teóricos do ensino da Arte americanos entre eles: Elliot Eisner, 
Brent Wilson e Marjorie Wilson, Michael Day e Robert Stake. Na construção dos conhecimentos em Arte o 
DBAE valoriza quatro disciplinas básicas: a produção artística, a crítica, a estética e a História da Arte 
(OSINSKY, 2002, p. 105-115). 
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de São Paulo e da Fundação Iochpe9 (RS). Desde então, a Proposta Triangular tem sido 

difundida por todo o país e professores de Arte têm-se apropriado dela e a colocado em 

prática em suas salas de aula.   

Ana Mae Barbosa inicia sua atividade profissional na Escolinha de Arte do Recife em 

1958. Participa, em Brasília, da organização da Escolinha de Arte da UNB, em 1965. Inicia 

sua produção teórica na década de 1970, buscando respostas às perguntas sobre o papel da 

Arte na formação do homem e sobre o espaço efetivo que a Arte deveria ocupar no sistema de 

ensino.  

Seus estudos no campo da Arte são realizados nos Estados Unidos, onde obteve os 

títulos de especialista, mestre e doutora em universidades americanas, entre os anos de 1971 a 

1978.  

Seus primeiros textos fazem parte do livro Teoria e prática da educação artística, 

publicado em 1975, no qual reúne cinco artigos produzidos no período entre 1972 e 1973. 

Nesse livro, faz um breve histórico do Ensino da Arte americana e brasileira, mostrando um 

rápido panorama das experiências em Arte-Educação10 nesses dois países, desde o século XIX 

até a década de 1960. Possibilita, assim, um estudo comparativo entre ambas as realidades 

com o intuito de prever errôneas reincidências do modelo americano em nosso iniciante 

processo de integração da Arte à escola (BARBOSA, 1975, p. 33). 

  Ana Mae Barbosa busca no estudo dos casos brasileiro e norte-americano 

argumentos de análise para fundamentar o ensino da Arte. Cabe lembrar que está em curso, 

neste período, no Brasil, a inclusão da disciplina de Educação Artística nos currículos de 1º e 

2º Graus e a criação dos cursos de licenciatura em Educação Artística. Em seu texto, 

principalmente no Capítulo V - Arte-Educação: uma experiência para o futuro - aponta 

propostas para as discussões que considera relevantes no bojo do processo de implementação 

e regulamentação da Lei 5.692/71.  

 

                                                 
9 Fundação Iochpe faz parte do grupo Iochpe, fundado em 1918, no Rio Grande do Sul, com atuação nos setores 
madeireiro, financeiro e produtivo. A Fundação desenvolve quatro programas, sendo um deles o Projeto Arte na 
Escola. (Disponível em: < www.fiochpe.org.br > Acesso em: 05 nov. 2006). 
10 Na história da educação brasileira, diferentes terminologias foram utilizadas para designar o campo do saber 
articulado entre arte e ensino: Educação Artística, Arte-Educação, Educação por meio da Arte, Arte e seu Ensino 
e, mais recentemente, Ensino de Arte, identificando-se a área por Arte (e não mais por Educação Artística). Foi 
com a tradução do termo Art Education para o Português, oriundo da área de Artes Visuais nos EUA, que o 
termo Arte-educação passou a ser utilizado de forma genérica, até o final dos anos 90. A fim de facilitar a 
leitura, se utilizará, nesta dissertação, a mesma terminologia encontrada nos textos de Ana Mae Barbosa. Cabe 
ressaltar que estas diferentes terminologias não são meros sinônimos, ao contrário, envolvem posições 
epistemológicas sobre Arte e o seu ensino. 
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Nós, professores de Arte, atravessamos um período de justa euforia, provocada pela 
obrigatoriedade da educação artística prevista pelo artigo 7º da Lei 5692 (“Será 
obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação 
Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º 
graus...”) e pela concepção humanística que reveste essa norma legal (Idem, p. 110). 
 
 

 A autora alerta para aspectos merecedores de atenção, a fim de não se repetir o que se 

havia verificado em relação à Lei de Diretrizes e Bases, de 20 de dezembro de 1961, quando 

não se teve a devida preocupação com a formação de professores de Arte. Era sabido que o 

ensino brasileiro não dispunha de profissionais qualificados para atender a demanda, pois, 

conforme a autora afirma, uma pequena quantidade de escolas primárias mantém 

efetivamente a Arte no currículo e, dentre estas, somente algumas, quase sempre as 

particulares, mantêm professores especialistas (Idem, p. 34), apesar da obrigatoriedade 

imposta pela lei vigente. 

 Ana Mae sugere em sua conclusão, neste seu primeiro livro, a oferta de cursos de 

atualização para o professor em exercício no magistério de 1º e 2º Graus e a oferta de cursos 

para artistas, artesãos e professores autodidatas. Centra suas expectativas de uma 

reconstrução da Arte-Educação no aprimoramento dos recursos humanos (Idem, p. 96) e na 

necessidade de criação de cursos para a atualização e a formação de professores e também na 

organização de cursos de Licenciatura, evidenciando seu entendimento de que o conjunto de 

mudanças passava inevitavelmente pela qualificação dos profissionais da área. Sugere ainda, a 

criação de órgãos específicos de Educação Artística, na organização das Secretarias de 

Educação, cabendo-lhes a função de: 1) promoção de seminários, pesquisas, etc. 2) 

elaboração de uma política de recursos de materiais, 3) garantia de um alto padrão de ensino 

atuando diretamente nas salas de aula através de supervisores de Arte. 

Os argumentos utilizados pela autora no final da década de 1970 são mais combativos, 

denotam um maior domínio teórico e caracterizam-se pela investigação histórica. Suas 

pesquisas, realizadas em cursos de Mestrado e Doutorado, que resultam nos livros Arte-

educação no Brasil: das origens ao modernismo (1978) e Recorte e colagem: A influência de 

John Dewey e o ensino de arte no Brasil (1982). 

Em seu segundo livro, Arte-educação no Brasil, Ana Mae faz um apanhado extenso 

sobre a história do ensino da Arte, focando as suas influências metodológicas, desde a 

chegada da Missão Francesa, no século XIX, em 1816, à Semana de Arte Moderna, em 1922. 

Na Introdução, a autora explicita seu objetivo de conscientizar o professor de Arte acerca das 
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raízes de seus métodos, o que auxiliará a refletir acerca da atualidade e da apropriedade 

(sic) destes métodos hoje (BARBOSA, 1978, p. 12). 

Sua abordagem, nos primeiros livros de sua obra, é essencialmente fundamentada na 

História e constitui-se assim numa estratégia para a compreensão de seu objeto de pesquisa. 

Ana Mae Barbosa, na introdução de seu livro de 1978, diz: 

 

É, portanto, pelas origens do preconceito contra o ensino da Arte que iniciaremos 
nosso estudo, no sentido de procurar entender as razões do desprezo pelas funções da 
Arte na escola que caracteriza a evolução do pensamento pedagógico brasileiro, e do 
desinteresse dos artistas, mesmo alguns daqueles que se acham engajados no ensino da 
Arte, pelas reflexões metodológicas (Idem, p. 14). 
 

 Esclarece, no primeiro capítulo, que os inúmeros preconceitos contra o ensino da Arte, 

no Brasil, foram sedimentados durante todo o século XIX, e se originaram dos 

acontecimentos que cercaram a criação da Academia Imperial de Belas-Artes, tanto pela 

oposição política antibonapartista que sofreram os artistas franceses convidados a ocuparem 

cargos de professores, como pela transição provocada pela orientação determinantemente 

neoclássica destes professores à tradição marcadamente barroco-rococó da Arte brasileira 

daquela época. Este processo de interrupção da tradição da Arte colonial, segundo Ana Mae, 

acentuou o afastamento entre a massa e a Arte, restando à Arte afirmar-se como símbolo de 

distinção e refinamento. “Outras causas, como a exploração do trabalho escravo e a falta de 

atividades industriais, também contribuíram para a desvalorização das profissões e estudos 

ligados às atividades de tipo manual ou à técnica” (Idem, p. 26-27). 

 Desse modo, Ana Mae aponta quais as origens do preconceito contra o ensino da Arte, 

revisando o século XIX, no sentido, como afirma, de procurar entender as razões do desprezo 

pelas funções da Arte na escola, que caracteriza a evolução do pensamento pedagógico 

brasileiro. Entretanto, suas discussões, desde o início de sua produção, referem-se à 

metodologia, como na citação acima, ao afirmar que mesmo em alguns artistas que se acham 

engajados no ensino da Arte, há o desinteresse pelas reflexões metodológicas.  

 Em seu primeiro livro afirma: 

Uma análise da situação metodológica do ensino das artes visuais no Brasil de hoje 
nos revela uma situação caótica. Estão operando concomitantemente em nossas 
classes de 1º grau todas as estratégias que foram introduzidas em nossa sistemática 
educacional desde o início do século, sob o influxo de diferentes influências culturais 
e correspondendo a diferentes imputs (sic) e objetivos. Mais ainda: algumas 
abordagens metodológicas que herdamos do século XIX persistem, como é o caso do 



 

 

28

ensino da Arte identificado como ensino do desenho geométrico (BARBOSA, 1975, 
p. 84). 

 
 

Em seu doutoramento (1977), Ana Mae dá prosseguimento às investigações sobre a 

história do ensino de Arte no Brasil, desenvolvendo uma pesquisa sobre a influência 

americana no ensino da Arte no Brasil. Em 1982, publica parte deste trabalho escrito em 

inglês e traduzido para o português, no qual a autora se dispõe a analisar a influência de John 

Dewey no ensino da Arte, no Brasil, durante o período da Escola Nova (1925-35). 

Recorte e colagem analisa a recepção do autor americano em determinados espaços 

culturais brasileiros, através da obra de três importantes educadores. Ana Mae revelou como 

diferentes intérpretes, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Pernambuco, geraram 

propostas educacionais singulares, cada um focalizando uma formulação diferenciada da obra 

de Dewey.  

A autora conclui que esta influência das concepções pedagógicas daquele filósofo-

educador acabou se caracterizando como uma “colagem” fragmentária e descontextualizada. 

Segundo Ana Mae, os modelos importados dos Estados Unidos em 1890 e 1930 fracassaram 

porque se tornaram um procedimento mecânico nas escolas e, algumas vezes, foram 

importações de interpretações errôneas e simplificações do autor. Afirma que a principal 

causa desse fracasso foi o desconhecimento das práticas artísticas, das influências anteriores, 

das necessidades e características específicas da realidade da sociedade submetida ao modelo 

estrangeiro.  

 Seu texto é pautado pelo conceito de dependência, que supõe uma metrópole que 

domina e explora os países periféricos, e tem como objetivo despertar a consciência para 

captar a natureza e as implicações dos modelos adotados da metrópole e para entender 

nossas especificidades culturais e nossa herança institucional (BARBOSA, 1982, p. 15). 

Identifica no contexto sócio-político em questão um momento de crise, no qual as mazelas da 

educação se tornam mais evidentes, apontando as questões relacionadas ao processo de 

dominação e dependência ao qual o Brasil foi submetido durante décadas.  

 

Atravessamos agora um desses períodos [de crise econômico-social]. Está se 
acelerando a intrincada rede de dependência, modelos e influência. Uma análise da 
introjeção da dependência no passado pode esclarecer os mecanismos de submissão 
irrefletida ou a economia de queimar etapas em direção ao usufruto popular da 
educação (Idem, p. 25). 
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Ana Mae busca assim compreender, ao mesmo tempo em que denuncia o processo de 

“introjeção da dependência”, fazendo uma análise da influência do pensamento deweyano no 

movimento da Escola Nova e, principalmente, no ensino da Arte.  

Cabe ressaltar novamente que contextualizar sua obra significa entendê-la como 

produção e produto das relações sociais de seu tempo e, neste sentido do contexto americano 

no qual viveu que foi determinante em seus estudos. Conforme a própria autora declara em 

uma entrevista:  

 

Nós estamos num momento muito sério da ditadura. [...] Eu começo a escrever em 77 
estando com muita raiva. Vou para os Estados Unidos e escrevo este livro em inglês. 
[...] Lá tive acesso a muitos livros de brasileiros, escritos no exílio, nunca traduzidos 
no Brasil. Existia toda uma euforia e uma libertação de poder pensar a situação sem 
medo. Isso dava um alento tremendo. Assim me aprofundo teoricamente [...] 
(FOERSTE, 1996, p. 219). 

 

 

 Na conclusão de seu livro Recorte e colagem afirma que, mesmo com a 

obrigatoriedade da disciplina de Educação Artística nas escolas, isto não significava, em 

absoluto, que arte-educadores e mesmo a própria instituição educacional não estivessem 

comprometidas com modelos estrangeiros de ensino. Afirma que a busca por novas técnicas e 

modelos de organização usados nas nações centrais era uma obsessão comum, sendo que seus 

argumentos bradam contra a submissão do arte-educador a modelos de importação e à 

acomodação na dependência (BARBOSA, 1982, p. 121). Defende um ensino contextualizado 

e reflexivo, no qual a experiência estética trazida pelos próprios alunos à sala de aula fosse o 

ponto inicial. 

 

Os arte-educadores têm estado mais preocupados em importar e decodificar modelos 
estrangeiros do que em analisar as condições propícias à aprendizagem e em se 
assenhorear da herança cultural da nação, para embasar seu ensino, e torná-lo 
instrumento de reflexão crítica, extensão e aprofundamento do universo cognitivo, 
afetivo e social de seus alunos. 
A História nos aponta a necessidade de promover um ensino de arte no qual a figura e 
fundo se interpenetram, onde um recorte cultural seguro preceda a colagem criadora e 
enriquecedora da experiência estética (Idem, p. 122). 

  

 

 Como apontado anteriormente, a autora se identifica com o conjunto de idéias vigente 

naquele momento, na busca de um projeto nacional comprometido com a identidade cultural 

do país e para a “conscientização” do passado com referências ao presente. (Idem, p. 15)   
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Em seu livro Arte-educação: conflitos/acertos, de 1984, a autora corrobora suas 

opiniões quando diz: 

 

A consciência do presente depende da consciência histórica porque, como diz John 
Dewey: “Sem identificação do presente em termos dos elementos sugeridos pelo 
passado, sem reconstrução, o valor projetado como fim permanece inerte, impotente, 
sentimental, sem meios de realização.” No Brasil, uma compreensão histórica da 
educação seria instrumento valioso no despertar para o entendimento do status de 
dependência cultural e para a luta contra a “cultura do silêncio” (BARBOSA, 1985, p. 
39). 
 

 
Neste livro, composto por nove artigos escritos de 1972 a 1983, Ana Mae Barbosa faz 

um balanço da Arte-Educação no Brasil, apresentando um texto intitulado “Dez anos de 

resistência”, referindo-se ao início da obrigatoriedade do ensino de Arte na escola em 1971 e 

a sua análise em 1981. Afirma que nos sete primeiros anos a disciplina foi um caos, com 

professores despreparados, deslocados e menosprezados pelo sistema escolar. Contudo, nos 

últimos três anos de sua pesquisa sobre a situação do ensino de Educação Artística nas escolas 

públicas de São Paulo, percebe-se um espaço de resistência nas escolas, através da 

demonstração de um padrão de melhor qualidade de ensino (Idem, p. 23-24). Relata o 

resultado da pesquisa em 1980 e 1981, e talvez este seja o indicador da referida melhora na 

qualidade de ensino: a abdicação da polivalência, por parte dos professores, em prol de um 

trabalho aprofundado na área dos estudos específicos do professor. 

Percebe-se em seu discurso o aparecimento da idéia de superação do estado de 

marginalidade pela via da qualificação do profissional da área, mas, principalmente, pela 

compreensão do espaço escolar como um espaço de resistência. Aponta algumas 

transformações gradativas dos profissionais da arte-educação. Uma das transformações, 

quando se inicia as discussões sobre a criação de uma Fundação para a pesquisa em arte-

educação. Outra mudança que aponta são as pesquisas na área que começam de modo mais 

sistemático, por exemplo, os cursos de pós-graduação, como o recém criado curso de 

Fundamentos em Arte-Educação na Universidade de São Paulo, com um ano de duração, em 

1983. É desta Universidade também o único Programa de Pós-Graduação em Artes, Mestrado 

e Doutorado, no Brasil, que teve início em 1982 configurando-se em uma das oito linhas de 

pesquisa da pós-graduação, em Artes, na ECA-USP (BARBOSA, 1991, p. 15). A divulgação 

dos resultados de tais pesquisas começa gradativamente no início da década de 1990. 
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Outro marco, neste processo de organização política e científica do Arte-educador, no 

qual Ana Mae Barbosa desempenhou um papel proeminente, foi a organização, em agosto de 

1984, na USP, do I Simpósio Internacional de História da Arte-Educação. Barbosa organiza 

um livro, no qual publica, relatando o encontro, as palestras e mesas redondas, com as 

presenças estrangeiras de David Thistlewood e Robert Saunders. O livro é um importante 

documento para a História do Ensino da Arte. Nele, os participantes das mesas-redondas 

relatam suas participações na criação da Universidade de Brasília, em 1961, a organização do 

Instituto de Artes, bem como seus percalços com a Ditadura Militar. Afirma que esta 

publicação influenciou de modo muito importante o ensino da Arte no Brasil: 

 

Por outro lado a maioria dos textos estrangeiros que foram influentes na mudança de 
mentalidade dos pesquisadores brasileiros já estavam traduzidos e publicados na 
Revista Ar’te, nos anais do simpósio História da Arte Educação (ECA/USP 84) e nos 
anais do Simpósio sobre o Ensino da Arte e sua História (MAC/USP 89). 
Agora depois deste exame detido das teses e dissertações podemos afirmar que a 
revista Ar’te e o Simpósio de 89 foram os veículos que produziram as mais ricas 
influências estrangeiras em direção à renovação do Ensino – Aprendizagem da Arte. 
(BARBOSA, 1996, p. 5) 

 

 Ana Mae, como apontado anteriormente em Recorte e colagem, critica a preocupação 

dos arte-educadores em importar e decodificar modelos estrangeiros e, em seguida,  organiza 

um Simpósio e, posteriormente, um livro, que será o veículo das mais ricas influências 

estrangeiras, conforme a própria autora afirma na citação acima. O discurso de Ana Mae é 

pautado por esta contradição, convivendo e convidando professores estrangeiros a ofertarem 

cursos e palestras a alunos da graduação e pós-graduação e a educadores de museus e outras 

instituições, preocupada com a pluralidade na formação dos pesquisadores de ensino da Arte 

e, ao mesmo tempo, criticando a importação de modelos. 

Ana Mae cita Dewey, quando este diz que o mundo em que experimentamos é real, 

mas nem sempre intelectualmente coerente e seguro, ao relatar a discriminação sofrida por 

autores brasileiros. Os poucos autores brasileiros (uns 3 ou 4) que escreveram sobre ele 

[Dewey] nas décadas de 80 e 90 foram até discriminados pelos grupos hegemônicos 

encastelados na Faculdade de Educação da USP, da Unicamp e da PUC-SP (BARBOSA, 

1998, p. 29). 

 Ana Mae, na introdução do livro do I Simpósio Internacional de História da Arte-

Educação, comenta que foi na luta dos organizadores para obter financiamento para o 

Simpósio que deparou-se com uma série de preconceitos (BARBOSA, 1986, p. 8). A arte-

Educação constituía-se em uma área de pouca tradição, com pouca expressividade nas 
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reivindicações no interior do debate da educação. Tratava-se de um campo do conhecimento 

com poucas publicações e pesquisas, conforme atesta a autora sobre a pauperização e, 

praticamente, inexistência de bibliografia e, ainda, de traduções de livros estrangeiros 

(BARBOSA, 1984, p. 17). Assim sendo, pesquisadores em arte-educação não dispunham de 

muito crédito, fosse no meio acadêmico e muito menos entre empresas financiadoras de 

pesquisas.  

 Hoje este quadro mudou, há muita pesquisa sobre o ensino da Arte, embora ainda não 

se disponha de crédito, nem mesmo no meio acadêmico, muito menos de empresas 

financiadoras de pesquisa.  

 Em tal contexto, e em contrapartida, a origem deste descrédito é o (des)valor da Arte 

no modelo capitalista de sociedade em que se vive, fato este que passou desapercebido por 

Ana Mae. A Arte é um meio por excelência de possibilidade de humanização, e a relação 

imposta à Arte neste modelo capitalista só pode ser caracterizada como hostil, como adversa a 

uma perspectiva humanizadora. A Arte, no processo criativo-fruitivo, constitui fonte de 

humanização e educação do homem, como explica Peixoto: 

 

Concebida como produto da criação e do trabalho de indivíduos histórica e 
socialmente datados – para cuja produção e fruição congrega a totalidade dos aspectos 
do homem: o sensível, o ético e o cognitivo -,  arte é portadora de todas as 
características e possibilidades inerentes à vida humana em sociedade. Como tal, ela 
representa uma das formas de expressão dessa sociedade e, ao ser produzida, não 
apenas frutifica em objetos artísticos, mas, dialeticamente, produz seu criador, 
constituindo-o como ser humano que sente, percebe, conhece, reflete e toma posição 
ante o mundo (PEIXOTO, 2003, p. 94). 
 
 

 No mundo capitalista dominado pela mercadoria, que se caracteriza pela redução de 

todos os sentidos humanos, os sentidos podem se restringir ao sentido do ter. A revitalização 

da sensibilidade, ou a criação de uma nova sensibilidade, no seio desse sistema social que 

promove a exclusão, em que os indivíduos são reconhecidos apenas como produtores e 

consumidores em potencial é tarefa de todos.  

 

Para tanto, o ensino da arte na escola tem um papel primordial, além da transmissão 
de um saber de qualidade sobre o pensamento/produção da arte, trata-se de criar 
condições para o aprimoramento dos sentidos humanos e o aguçamento da percepção, 
tanto para promover a humanização quanto para que a criação/produção/fruição da 
arte se torne possível a todos (PEIXOTO, 2002, p. 4).  
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 Deve-se ter em conta que o descrédito e o (des)valor da arte independe do professor, 

como indivíduo ante as relações sociais estabelecidas pelo capital. Trata-se, sim, de uma 

contradição objetiva: a da sujeição da produção artística às leis que regem a produção e o 

consumo no sistema capitalista (PEIXOTO, 2003, p. 29). Este processo refere-se à 

incompatibilidade entre a produção artística, que se pauta pelo trabalho de criação e expressão 

livres, e a produção capitalista em série, que usa a exploração do trabalho impessoal para a 

produção da mais-valia. 

Outra preocupação, para Ana Mae, no livro História da Arte-Educação, a experiência 

de Brasília, relativa ao I Simpósio Internacional de História da Arte-Educação é a auto-

definição do arte-educador. Comenta estar assustada ao perceber o próprio professor de Arte 

pensando-se sem História, como uma minoria, e desenvolvendo uma auto-imagem fraca e 

negativa. Dizia: 

 

A História da Arte-Educação é importante para os professores de Arte, porque somos 
um grupo caracterizado como uma minoria. Nós somos discriminados negativamente 
no sistema escolar através de escasso número de horas/aula, do excesso de alunos por 
classe, da pobreza de instrumental, da ausência de financiamento para material e 
estudos avançados, da negação de credibilidade acadêmica e da suspeita de 
incompetência profissional generalizada (BARBOSA, 1986, p. 10). 
 

 
 
Como se pode perceber, Ana Mae trabalha no sentido de buscar uma auto 

identificação do Arte-Educador através da História e do reconhecimento do arte-educador 

como um categoria profissional. Os interlocutores de Ana Mae são os professores de Arte, 

seja por meio da publicação de seus livros ou por um diálogo direto estabelecido com eles em 

simpósios, congressos e seminários organizados para esse fim. 

Este diálogo é direto e se amplia, por exemplo, na Experiência de Campos do Jordão, 

em 1983, como relata em seu livro Arte-Educação: conflito/acertos. Ana Mae trabalhou desde 

o início na organização do Festival de Inverno, promovido pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo, ofertado aos 6.500 professores de Arte da rede de ensino, com 270 

bolsistas e 51 professores orientadores (BARBOSA, 1984, p. 124). Relembra esta experiência 

em seu livro A imagem no ensino da arte: 

 

O programa pioneiro foi o festival de Campos do Jordão em São Paulo, em 1983 – o 
primeiro a conectar análise da obra de arte e/ou da imagem com história da arte e 
trabalho prático. Tivemos quatrocentos professores de arte convivendo juntos por 
quinze dias numa cidade de férias de inverno, Campos do Jordão. Eles podiam fazer 
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uma escolha por quatro entre vinte e cinco cursos práticos e sete teóricos (BARBOSA, 
1991, p. 16). 
 
 

Este evento marca as discussões iniciais da autora sobre a presença da imagem em sala 

de aula. Houve três oficinas sobre televisão e o debate girou em torno do conflito cultural 

entre o saber escolar e o saber de apelo imediato da televisão. Os cursos abrangiam a leitura 

da imagem chamada móvel, ligados às imagens televisivas, além da leitura de imagens fixas, 

tendo com meio as pinturas e esculturas da coleção do Palácio de Inverno do Governador e 

leitura de imagens impressas que aconteceu como curso de Arte-xerox. 

Segundo a autora, na Semana de Arte e Ensino, no período de 15 a 19 de setembro de 

1980, realizada na ECA-USP, a inclusão de um curso de vídeo e um de TV foi a sua primeira 

tentativa de analisar imagens em cursos de arte-educadores. Barbosa menciona o preconceito 

contra o uso da imagem no ensino da Arte por parte da maioria dos participantes, considerado 

uma heresia11 (Idem, p. 15). Este encontro da Semana de Arte, que reuniu 2.700 participantes, 

entre arte-educadores, artistas, professores e simpatizantes: 

 

[...] enfatizou aspectos políticos através de debates estruturados em pequenos grupos 
ao redor de problemas preestabelecidos como a imobilização e o isolamento do ensino 
da arte; política educacional para as artes e arte-educação; ação cultural do arte-
educador na realidade brasileira; educação de arte-educadores, e outros (Idem, p. 13).  

 

Este encontro teve um papel no fortalecimento político dos arte-educadores. A partir 

deste encontro foram criadas várias associações estaduais e, em 1987, a Federação Nacional 

dos Arte-educadores12. Durante a década de 1980, organizando e participando de congressos, 

simpósios e seminários, Ana Mae estabelece um diálogo com Arte-educadores brasileiros e 

também amplia o debate com arte-educadores estrangeiros, por meio de encontros 

promovidos pela INSEA (International Society of Education Through Art). 

Em 1988 começou a ser reestruturada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

e havia a ameaça de eliminação da Arte no currículo escolar de 1º e 2º graus. Assim, o ano de 

1989 foi um momento político particularmente importante para o ensino da Arte, pois 

educadores em Arte buscaram aprofundar o pensamento teórico e explicitar os conteúdos da 

Arte para evitar sua retirada do currículo. O discurso oficial alegava que era necessário 
                                                 
11 No decurso da análise, o peso desta marca nos professores de arte, será bastante discutido. 
12 FAEB – Federação de Arte Educadores do Brasil. Fundada em setembro de 1987, a Federação congrega as 
associações nacionais, estaduais, regionais e municipais de arte-educadores do Brasil. Constitui-se em uma 
entidade representativa e informativa, tendo como um de seus objetivos mais importantes e finalidade maior em 
seu Estatuto a representação da luta das entidades associadas, pelo fortalecimento e valorização do ensino da 
arte, em busca de uma educação comprometida com a identidade social e cultural brasileira. 
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recuperar a educação brasileira através dos conteúdos e que Arte não tinha conteúdo. Neste 

ano de 1989, aconteceu, na Cidade Universitária de São Paulo (USP), o Terceiro Simpósio 

Internacional sobre o Ensino da Arte e sua História, evento que reuniu mais de 2.000 pessoas, 

constituindo-se em contribuição teórica fundamental para o processo de reorientação 

curricular. 

Neste período em que Ana Mae, organizou este Simpósio na Universidade de São 

Paulo (USP), era diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP e consultora do Projeto 

Arte na Escola, que a Fundação Iochpe começava a desenvolver em Porto Alegre. Sua 

atuação é decisiva na conclamação dos professores de Arte a uma luta política e conceitual a 

fim de conseguir o status de disciplina da Arte igual às outras disciplinas no currículo escolar. 

O papel desempenhado por Ana Mae, neste momento, na organização destas mobilizações e 

conscientização política por parte dos professores de Arte, talvez possa ser considerado como 

a sua maior contribuição ao ensino da Arte. 

Em 1991, publica o livro A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos, no 

qual discute a situação política e conceitual do ensino da Arte no Brasil no fim dos anos 

oitenta e propõe a abordagem metodológica denominada de Metodologia Triangular13. 

Apresenta um estudo de caso, a Arte-educação no Museu de Arte Contemporânea da USP, 

onde ocupou o cargo de diretora durante os anos de 1987 a 1993 e teve como primeira 

preocupação reestruturar a equipe de arte-educação, através de um claro embasamento teórico 

para o setor, debatendo e sistematizando o enfoque metodológico de trabalho que propõe.  

 

No MAC foi sistematizada a Proposta Triangular, que modificou o ensino da Arte na 
escola fundamental e média no Brasil, introduzindo o conhecimento da Arte ao lado 
da prática com os meios artísticos. A Proposta Triangular salientou a importância da 
interpretação da Arte e das vantagens de ver e analisar as obras ao vivo (BARBOSA, 
Museus como laboratórios, p. 1). 
 

 
A argumentação de Ana Mae remete ao fato de que a Proposta Triangular 

protagonizou as  transformações do ensino de Arte, sobretudo nas escolas, todavia, não se 

deve deixar de considerar, e desse modo, descordar, em parte, desta afirmação de Ana Mae. A 

formação de entidades fortes em nível nacional, como por exemplo a FAEB – Federação de 

Arte Educadores do Brasil14-, e a proliferação de encontros de professores promoveu, no 

                                                 
13 Posteriormente chamada de Proposta Triangular para o ensino da Arte, sistematizada por Ana Mae Barbosa, 
propõe a integração entre o fazer, a apreciação e a contextualização artística.  
14 Federação de Arte Educadores do Brasil, FAEB, foi fundada em setembro de 1987 e constitui-se em entidade 
representativa nacional das Associações Estaduais, Regionais e Municipais de arte-educadores do país. 
(Disponível em: < www.faeb.art.br >Acesso em: 10 nov. 2006).  
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início dos anos 1990, a articulação entre profissionais, a disseminação da produção científica 

e pedagógica, a criação de um cenário de luta política pelo ensino da Arte, favorecendo uma 

atuação mais crítica por parte do professorado nas discussões de questões de natureza 

profissional e da sua práxis pedagógica. Conseqüentemente propiciou, então, a modificação 

do ensino da Arte. 

No período em que Ana Mae esteve à frente do MAC-USP, a Metodologia Triangular, 

tendo por meio a leitura de obras originais do Museu, foi sistematizada e amplamente testada. 

Essa nova perspectiva de ensino, proposta por Ana Mae, fomenta a aproximação do aluno e 

do professor à obra de arte. Se, antes, ensinar Arte era sinônimo do fazer “aprendendo” a fazer 

(o laissez-faire, que se traduz mais por proporcionar condições metodológicas para que o 

aluno possa exprimir-se subjetiva e individualmente), agora é enfatizado o fazer artístico, a 

leitura da obra de arte, assim como a própria História da Arte.    

 De 1989 a 1992, a Metodologia foi experimentada nas escolas da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo, tendo como meio reproduções de obras de arte e visitas aos originais do 

museu. Este projeto foi iniciado no período em que Paulo Freire foi Secretário da Educação 

do Município de São Paulo. Contudo, em um de seus artigos, a autora aponta ainda uma data 

anterior ao trabalho inicial desta proposta metodológica.  

A Proposta Triangular começou a ser sistematizada em 1983 no Festival de Inverno de 
Campos de Jordão, São Paulo, e foi intensamente pesquisada entre 1987 e 1993 no 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e na Secretaria 
Municipal de Educação sob o comando de Paulo Freire e Mário Cortela (BARBOSA, 
Arte Educação no Brasil: do modernismo ao pós-modernismo, p. 8). 

 

 Fruto de seus estudos e sua vivência com experiências metodológicas americanas, Ana 

Mae, com esta abordagem metodológica, baseia-se na inter-relação da História da Arte, da 

leitura da obra de arte e do fazer artístico. E de acordo com sua visão: 

 

Em arte-educação, a Proposta Triangular, que até pode ser considerada elementar se 
comparada com os parâmetros educacionais e estéticos sofisticados das nações 
centrais, tem correspondido à realidade do professor que temos e à necessidade de 
instrumentalizar o aluno para o momento em que vivemos, respondendo ao valor 
fundamental a ser buscado em nossa educação: a leitura, a alfabetização (BARBOSA, 
1998, p. 35).  

 

A proposta metodológica de Ana Mae é principalmente voltada à leitura, à leitura de 

imagens, e assim, entende-se que é necessário recuperar a correspondente implicação que se 
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tem, então, em uma educação direcionada para o domínio dos códigos que permitam o acesso 

à leitura. O método, assim, só faz sentido na medida em que viabiliza o domínio do 

conhecimento artístico. Ana Mae não conduz o seu leitor a este entendimento. Em sua 

proposta, não enfatiza o domínio que o professor deve ter do conteúdo para possibilitar ao 

aluno o domínio do conhecimento artístico necessário à compreensão dos objetos que 

constituem a produção cultural. Esta é a problemática central de sua proposta: não se trata 

somente de mudança de metodologia, o problema é de domínio de conteúdo. Não se pode 

perder de vista que o método não pode ser considerado em si mesmo, pois as formas só fazem 

sentido na medida em viabilizam o domínio de determinados conteúdos (SAVIANI, 1994, p. 

79). 

Conseqüentemente, as inovações nesse sentido não podem ser compreendidas apenas 

do ângulo metodológico, sob pena de se perder de vista que ensina-se um determinado 

conteúdo com uma finalidade específica. Isto significa que a área do conhecimento que se 

quiser abarcar é determinante dos procedimentos metodológicos que deverão ser adotados; o 

que já representa uma tomada de posição no que concerne à metodologia do ensino 

(WACHOWICZ, 1991, p. 20). 

 Além das questões decorrentes da centralidade das discussões sobre o método, é 

importante apontar um segundo aspecto na Proposta Triangular, do qual gravitam as questões 

que dizem respeito à possibilidade de construir um conhecimento em arte. Trata-se das 

anunciadas vantagens de ver e analisar as obras ao vivo, indicando um trânsito de livre 

acesso da escola ao museu. Para tanto, entende-se que é necessário compreender as relações 

entre espaços culturais/museus e espaços educacionais/escolas, tentando explicar que questões 

relativas à mudança educacional, como esta que se apresenta no sentido de aproximar a escola 

ao museu, devem estar relacionadas ou serem coerentes com a sociedade em que se vive. 

Depreende-se daí a importância da implantação de políticas públicas educacionais 

relacionadas a políticas culturais, pois as relações entre os grupos sociais e o museu são uma 

complexa trama entre diversos setores, como o da educação, o da cultura, o do poder público 

e o da sociedade. 

 Não há como negar que conhecer obras de arte no original é muito diferente de 

conhecê-las por meio de reproduções. Nada pode substituir a riqueza de uma obra de arte no 

original e a experiência de aprendizagem da apreciação de obras de arte em museus. Contudo, 

essa “vantagem de ver e analisar obras ao vivo” traz à baila questões fundamentais no ensino, 

e em especial no ensino público do país: quais são os professores que podem dispor desta 

possibilidade? As escolas públicas têm acesso aos museus e/ou às obras de arte originais? Que 
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políticas públicas devem ser criadas para que o aluno da escola pública entre, de fato, no 

museu?  

 Um outro aspecto que concerne à abordagem de Ana Mae, e diz respeito diretamente 

às questões conceituais do método, é a própria denominação da proposta. Observa-se, junto 

aos professores, o uso indistinto dos termos Metodologia Triangular ou Proposta Triangular. 

Esta dupla denominação se deve ao fato da autora ter renomeado seu trabalho após perceber 

um problema não somente semântico, mas conceitual. 

 

Foi assim que surgiu a abordagem que ficou conhecida no Brasil como Metodologia 
Triangular, uma designação infeliz mas uma ação reconstrutora do ensino da arte. 
Sistematizada no Museu de Arte Contemporânea da USP (87/93), a Triangulação Pós-
Colonialista do Ensino da Arte no Brasil foi apelidada de metodologia pelos 
professores. Culpo-me por ter aceito o apelido. Hoje recuso a idéia de metodologia por 
ser particularizadora, prescritiva e pedagogizante, mas subscrevo a designação 
triangular (BARBOSA, 1995, p.238). 

 

Ou ainda: 

 

Culpo-me por ter aceitado o apelido e usado a expressão Metodologia Triangular em 
meu livro A imagem no Ensino da Arte. Hoje, depois de anos de experimentação, 
estou convencida de que metodologia é construção de cada professor em sua sala de 
aula e gostaria de ver a expressão Proposta Triangular substituir a prepotente 
designação Metodologia Triangular. Em arte e em educação, problemas semânticos 
nunca são apenas semânticos, mas envolvem conceituação (BARBOSA, 1998, p. 33). 
 

 

A terminologia Triangulação Pós-Colonialista do Ensino da Arte é utilizada por Ana 

Mae, no Capítulo 3 de Tópicos utópicos (1998), intitulado “Arte-educação pós-colonialista no 

Brasil: aprendizagem triangular”. Neste texto, a autora cita o conceito de antropofagia de 

Oswald de Andrade, atualizado pelo cubano Roberto Retamar, na década de 1970, tornando-o 

pós-colonialista, ou seja, deglute, desconstrói e reorganiza as influências da Europa e dos 

Estados Unidos. Trata-se, nem mais da dependência cultural, nem mais a busca inalcançável 

da originalidade modernista, mas adequação e elaboração em diálogo crítico com os países 

centrais (BARBOSA, 1998, p. 32). 

Enfim, Ana Mae, a reboque da teoria pós-colonialista, refere-se, neste texto, às 

revisões condenatórias das invasões culturais, no caso do ensino da Arte, mais 

especificamente, criticando os portugueses. Sua crítica diz respeito ao preconceito instalado 

no Barroco brasileiro pelo Neoclassicismo da Academia Imperial de Belas-Artes, no século 

XIX, como fruto da intervenção cultural portuguesa. Este é um dos inúmeros exemplos em 
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nossa história do ensino da arte que podemos chamar de perturbação da consciência 

colonizada, derivada da confusão de papéis: colonizado versus colonizador (Idem, p. 32). 

Mas, o que é a teoria pós-colonialista? Conforme Tadeu Silva esclarece, a teoria pós-

colonialista tem como objetivo analisar o complexo das relações de poder entre as diferentes 

nações que compõem a herança econômica, política e cultural da conquista colonial européia. 

Ela parte do pressuposto que o mundo contemporâneo só pode ser adequadamente 

compreendido se considerarmos todas as conseqüências da chamada aventura colonial 

européia. Esta teoria mostra-se particularmente forte na análise literária. As narrativas 

imperiais são vistas como parte do projeto de submissão dos povos colonizados. Por outro 

lado, as obras literárias escritas por pessoas pertencentes aos grupos colonizados são 

analisadas como narrativas de resistência ao olhar e ao poder imperiais. Numa concepção 

mais restrita, a teoria pós-colonial deveria estar focalizada precisamente nas manifestações 

literárias e artísticas dos próprios povos subjulgados, vistas como expressão de sua 

experiência da opressão colonial e pós-colonial (SILVA, 1999, p. 125-126).  

Há, neste questionamento do cânone ocidental efetuado pelo pós-colonialismo, um 

deslocamento da estética para a política. Para a teoria pós-colonial, não se pode separar a 

análise estética de uma análise das relações de poder. A estética corporifica, sempre, alguma 

forma de poder. Não há poética que não seja, ao mesmo tempo, também uma política. (Idem, 

p. 126) 

O conceito de “representação” ocupa um lugar central na teorização pós-colonial. A 

análise adota uma concepção materialista de representação, na qual se focaliza o discurso, a 

linguagem, o significante, e não a imagem mental, a idéia, o significado. A representação é 

aquilo que se expressa num texto literário, numa pintura, numa fotografia, num filme, numa 

peça publicitária. A teoria pós-colonialista considera a representação como um processo 

central na formação e produção da identidade cultural e social. É fundamentalmente através 

da representação que construímos a identidade do Outro e, ao mesmo tempo, a nossa própria 

identidade. Vista como uma forma de conhecimento do Outro, a representação está no centro 

da conexão saber-poder. Assim, uma perspectiva pós-colonial exige que não se separe 

questões de conhecimento, cultura e estética de questões de poder, política e interpretação 

(Idem, p. 127-128). 

No Brasil, a obra inicial de Paulo Freire, que pode ser considerada como uma espécie 

de teorização pós-colonial no campo educacional, fundamenta-se, em parte, nos livros de 

Fanon e Memmi. Ana Mae os localiza em seu texto: Precisaríamos de um decodificador 

cultural como Frantz Fanon para nos analisar, pois só alguém como ele, psicananalista (sic), 
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antropólogo e anticolonialista, daria conta de nossa conturbada personalidade colonizada 

(BARBOSA, 1998, p. 30). 

E ainda: Entretanto, no Brasil, a voz precursora de Oswald de Andrade conclamava 

pela atitude, defendida depois pelos pós-colonialistas como Albert Memmi e Paulo Freire, de 

lutar por um lugar na história, embora se tratasse de uma história escrita pela Europa e de 

um lugar designado, nominado pelo próprio colonizador (Idem, p. 32). 

Tratando-se especialmente de refletir, no âmbito deste estudo, sobre a Proposta 

Triangular no ensino da Arte, torna-se imprescindível recuperar alguns elementos que 

permitam historicizar e compreender melhor os fundamentos teóricos que sustentam o 

trabalho de Ana Mae Barbosa. 

Nesta perspectiva, segundo Ana Mae, a Proposta Triangular deriva de uma dupla 

triangulação. A primeira, de natureza epistemológica, que corresponde às três ações em seus 

componentes: a criação (fazer artístico), a leitura da obra de arte e a contextualização (Idem, 

p. 33). A outra triangulação refere-se às três influências na gênese da própria sistematização: 

as Escuelas al Aire Libre mexicanas, os Critical Studies ingleses e a Disciplined Based Art 

Education americana (DBAE). A autora também cita o movimento de crítica literária e ensino 

da literatura americana Reader Response como influência inspiradora para a designação de 

leitura de obra de arte como um dos componentes da triangulação ensino-aprendizagem 

(Idem, p. 34). 

Assim, para facilitar a compreensão de cada uma dessas quatro premissas teóricas que 

influenciaram a gênese da Proposta, e a outra triangulação, as três ações da Proposta 

Triangular, se fará uma subdivisão neste item em dois subitens, a saber: 2.1.1 Identificando as 

origens da Proposta Triangular; e 2.1.2 Buscando compreender os componentes da Proposta 

Triangular. 

 

2.1 Identificando as origens da Proposta Triangular 
 

 

 Entre as influências de Ana Mae para a sistematização da proposta, apontadas pela 

própria autora, três referem-se a movimentos direcionados ao ensino da Arte: as Escuelas al 

Aire Libre mexicanas, os Critical Studies ingleses e a Disciplined Based Art Education 

americana (DBAE) e outra a um movimento literário americano, o Reader Response. 

 



 

 

41

Sobre as Escuelas al Aire Libre mexicanas, a autora diz que em uma de suas 

pesquisas se entusiasmou com esta experiência, surgida depois da Revolução Mexicana de 

1910, na qual a idéia principal era a recuperação dos padrões estéticos da Arte e artesanato 

mexicano juntamente com a história e o fazer artístico, com a qual se promoveria a 

consciência cultural e política do povo, bem como o aprimoramento da produção artística do 

país, o estímulo à apreciação da arte local e o incentivo à expressão individual (Idem, p. 34). 

 Assim, nessa perspectiva, este estudo buscou entender um pouco mais sobre as 

características e contribuições da experiência precursora mexicana, que também foi influência 

para o DBAE. Aqui, trata-se de entender que este movimento educacional buscou romper com 

a noção de Arte para o povo e Arte para a elite. O Renascimento Artístico Mexicano foi o 

movimento mais importante do século XX, no México, que se explicou desde seu início em 

função da luta armada de 1910. Como se sucedeu em outras áreas do ensino, os planos de 

educação artística promovidos pelo Departamento de Belas Artes Mexicano pretendiam 

contribuir para a unificação nacional. Nas Artes Plásticas, a manifestação mais importante na 

formação artística popular, nos anos 1920, foi o método de desenho de Adolfo Best Maugard, 

utilizado nas escolas primárias e trabalhadoras, as Escuelas al Aire Libre, convertidas em 

centros de educação artística popular. O método de desenho de Best Maugard se aplicou pela 

primeira vez em 1918 na Escuela Industrial Corregidora de Querétaroy, estando vigente entre 

1921 a 1924. 

 As escolas abriram seus portões ao público em geral, enfatizando sua predileção por 

um setor popular indígena originário de áreas semiurbanas. Com uma mistura do primitivismo 

e utilitarismo, os métodos de ensino estiveram livres de todo o academicismo, permitindo que 

o aluno se expressasse criativamente e livremente, mas sob a tutela do professor. O espírito 

primitivista próprio das vanguardas européias animou também a proposta educativa. Este 

sistema educativo foi implantado nas escolas primárias, normais e industriais de toda a 

República. Segundo as informações oficiais, numerosos artistas jovens foram capacitados 

para que compartilhassem os ensinamentos como os professores das escolas, os quais 

transmitiram aos setecentos mil alunos da rede oficial de ensino (AZUELA, La forja de un 

imaginário, p. 82). 

 Os artistas, os intelectuais e os acadêmicos como produtores do discurso conceitual e 

visual que acompanhou as políticas revolucionárias daquele tempo, compartilharam a fé na 

bondade inata do índio e no culto pela emotividade pura, livres dos esquadros academicistas. 

Outro ponto de união foi a concepção da Arte como eco e espelho de seu tempo e como 
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reflexo do espírito e do gênio do povo, possuidor da força vivificadora capaz de alimentar e 

expressar a criatividade comunitária e dar sustento espiritual à unidade da pátria. 

 De maneira totalmente heterodoxa, do mesmo modo que muitos outros artistas e 

intelectuais da época somaram o conceito de raça ao marxista de classe, o mexicano comum 

foi identificado ao campesino, sendo que esta categoria se estendeu à população mestiça, 

urbana e semi-urbana de poucos recursos, incluindo-a nos proletários do mundo. Os grupos de 

poder eram conscientes das possibilidades que tinham os trabalhos infantis de transmitir a 

imagem desse povo artista, inocente e primitivo, que avançava para a modernidade ao lado da 

elite ilustrada graças ao apoio do governo mexicano revolucionário (MATUTE, Escuelas al 

Aire Libre y Centros Populares de Enseñanza, p. 14). 

 Com a troca do governo e em resposta à crítica de que esta concepção de ensino de 

Arte restringia a criatividade infantil, o método Best Maugard acabou totalmente abandonado. 

Mesmo sem se conhecer seus efeitos a longo prazo, durante a década de 1920, a Arte em 

geral, e a educação artística em particular, contribuíram para a construção de um discurso 

nacionalista e revolucionário e para o processo de construção do imaginário da cultura 

mexicana. 

O caso específico das Escuelas al Aire Libre mexicanas distinguiu-se das demais 

influências apontadas por Ana Mae por seus traços marcadamente políticos. Outra referência 

na gênese da Proposta Triangular é o movimento Critical Studies inglês, que Ana Mae 

afirma ter conhecido por meio do trabalho de Victor Pasmore e Richard Hamilton e, 

posteriormente, com os textos e conversas com David Thistlewood. Critical Studies trata 

aquela idéia de apreciação, como a possibilidade de ler, analisar e até reconhecer a obra 

como um bom um exemplo de um estilo ou técnica [...] (BARBOSA, 1991, p. 39). A 

participação da autora em dois congressos, ambos na Inglaterra, em 1972 e 1973, foram 

importantes influências dos seus estudos críticos da Arte e na elaboração da sua Proposta 

Triangular, bem como as leituras sobre o movimento de apreciação estética surgido nos 

Estados Unidos em meados dos anos 1960, sob a influência de e do Congresso da Penn State, 

em 1965. (BARBOSA, 1998, p. 34) 

Ana Mae define o Critical Studies como um movimento pós-moderno, assim como a 

própria Proposta Triangular que, segundo sua autora, foi sistematizada a partir das condições 

estéticas e culturais da pós-modernidade: 
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Critical Studies é a manifestação pós-moderna inglesa no Ensino da Arte, como o 
DBAE é a manifestação americana e a Proposta Triangular a manifestação pós-
moderna brasileira, respondendo às nossas necessidades, especialmente a de ler o 
mundo criticamente (BARBOSA, 2003, p. 8). 

A Proposta Triangular tem, de forma mais clara, a influência do DBAE (Disciplined 

Based Art Education), pois, é uma síntese integradora dos elementos propostos por este 

projeto americano baseado nas disciplinas de estética, História da Arte, crítica e em uma ação, 

a produção artística. Essas quatro disciplinas devem ser relacionadas de forma completamente 

integrada. Este projeto financiado pela Getty Foundation, elaborado pelo Getty Center of 

Education in the Arts, nos anos 1960, foi desenvolvido por vários teóricos da Arte-educacão 

americanos entre eles: Elliot Eisner, Brent Wilson, Marjorie Wilson, Michael Day e Robert 

Stake. 

A autora, em Tópicos utópicos, aponta na gênese do DBAE a influência de John 

Dewey. Diz que: 

 

A década de 80 foi buscar em Art as Experience o princípio reformulador do ensino de 
arte dito pós-moderno, que confere à apreciação ênfase equilibrada com o fazer. 
Broudy [Harry Broudy] foi o artífice deste novo entendimento da obra de John 
Dewey, popularizado e excessivamente sistematizado nos Estados Unidos pelo projeto 
da Getty Foundation (BARBOSA, 1998, p. 22). 

 
 
Cabe relembrar que Ana Mae, em seu doutoramento, analisa a influência de John 

Dewey no ensino da Arte no Brasil durante o período da Escola Nova, em seu livro Recorte e 

colagem. (1982). Dewey também é tema de um artigo, publicado em Tópicos, no qual afirma 

a revitalização da influência de Dewey na década de 1990. 

O DBAE propõe como componentes do currículo de Artes Plásticas a História da 

Arte, a crítica, a estética e o fazer artístico, correspondendo às quatro mais importantes 

coisas que as pessoas fazem com a arte. Elas a produzem, elas a vêem, elas procuram 

entender seu lugar na cultura através do tempo, elas fazem julgamento acerca de sua 

qualidade (BARBOSA, 1991, p. 36-37). A divulgação desse programa suscitou grande 

polêmica entre os diversos grupos de arte-educadores, sacudindo as bases da prática 

pedagógica da educação artística nos Estados Unidos. A Fundação Getty investiu em eventos 

que promovessem a melhoria do ensino de arte e em programas de treinamento para 

professores (OSINSKY, 2002, p. 108).  

Outra influência da Proposta Triangular, a Teoria Reader Response, segundo a 

autora, filiada à Estética da Recepção, refere-se a uma leitura crítica mais influenciada pela 



 

 

44

subjetividade do leitor, porém com atenção especial ao contexto. Nem a autonomia da obra, 

nem a autonomia do leitor. Ambos são mediatizados pelas circunstâncias do contexto. O 

contexto contorna o processo de significação e determina valor; por isso não há significação 

estável nem valor universal (BARBOSA, 1998, p. 49). 

 É importante esclarecer que a Estética da Recepção pode ser entendida como uma 

proposta de mudança de paradigma, uma visão de mundo que engloba a Teoria da Recepção, 

de Hans Robert Jauss, a Teoria do Efeito, de Wolfgang Iser e a Teoria da Ação, de Hans 

Ulrich Gumbrecht, atravessando problemas ligados ao leitor, ao texto e ao processo de 

comunicação. 

 

Muda-se o olhar sobre a questão do leitor, rompendo com a noção de texto enquanto 
objeto estanque e colocando a leitura como processo de reconstrução do texto. 
Dissolvem-se as antigas motivações, as quais passam a ser mais pessoais, livres do 
objetivo de alcançar a leitura correta. Interessa à Estética da Recepção o confronto 
entre a construção do autor e as reconstruções do leitor. Atenta para os significados e 
seus locais de construção, suas interpretações, observando as diferenças heurísticas à 
luz de mediações históricas e sociais. (COSTA, As conseqüências da estética da 
recepção: um início postergado, 1988, p. 1). 
 
 

  A Estética da Recepção caracteriza-se por uma arbitrariedade de julgamento, 

aparentemente, depositada nas mãos do leitor, valorizando o diálogo entre texto e leitor. Cabe 

ressaltar que, para se trabalhar com um dos eixos da Proposta Triangular, a contextualização, 

é necessário que se entenda a obra de arte como um produto artístico datado, ou seja, é 

necessário entendê-la historicamente. Não se pode entender o que é Arte sem entender Arte 

historicamente. Assim deve estar atento para que a autonomia da obra de arte, do leitor e 

também do artista não signifique tornar a Arte a-histórica e/ou atemporal. 

  Ressalta-se ainda que não foi localizado em nenhum texto ou livro de Ana Mae 

referências à obras de autor(es) da Estética da Recepção, ou mais especificamente, do 

movimento literário americano Reader Response. Sua definição deste movimento apresenta-

se confusa ao dizer: 

 

O movimento Reader Response não despreza os elementos formais, mas não os 
prioriza como os estruturalistas o fizeram; valoriza o objeto, mas não o cultua, como 
os desconstrutivistas; exalta a cognição, mas na mesma medida considera a 
importância do emocional na compreensão da obra de arte. O leitor e o objeto 
constroem a resposta à obra numa piagetiana interpretação do ato cognitivo e, mais 
ainda, vigotsquiana interpretação de compreensão do mundo. Assimilação e 
acomodação na relação leitor-objeto (reader-response) são os processos fundamentais 
que se impõem. A opção pelo fundamental se justifica, no caso do meu país, pois 
fundamentais são as nossas necessidades educacionais (BARBOSA, 1998, p. 35). 
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 Assim, Ana Mae não se mostra generosa com seu leitor, não esclarecendo, e nesse 

sentido deixando confusa sua argumentação, ao referir-se à “piagetiana interpretação do ato 

cognitivo”, à “vigotsquiana interpretação de compreensão do mundo”, e ao conceito 

“assimilação e acomodação na relação leitor–objeto”. 

 

2.2 Buscando compreender os componentes da Proposta Triangular 

 
 

 O tripé sobre o qual a Proposta Triangular está assentada, conforme anteriormente 

indicado, integra a História da Arte, a leitura da obra de arte e o fazer artístico. Este estudo 

pretende, aqui, chamar a atenção para cada um desses componentes, buscando também 

examiná-los de modo a explicitar as concepções neles presentes. 

  A leitura da obra de arte propõe a utilização de imagens como referencial para a 

produção artística, sendo amplamente defendida por Ana Mae, todavia, abominada pelos 

adeptos da livre expressão. A leitura da obra de arte, anteriormente ao DBAE denominada de 

apreciação da obra de arte, não pretende substituir a História da Arte, mas completá-la, 

portanto, este termo – apreciação - passa a ser evitado, conforme a autora, para que tenha sua 

significação ampliada. A leitura da obra de arte, na proposta de Ana Mae, refere-se a duas 

disciplinas distintas do DBAE: a estética e a crítica (BARBOSA, 1991, p. 38-43).  

A leitura da obra de arte é direcionada mais especificamente às Artes Plásticas. A 

preocupação da autora está centrada na leitura de imagem, em ensinar a Gramática Visual e 

sua sintaxe por meio da Arte. Afirma que uma alfabetização para a leitura da imagem por 

meio da educação formal favorece uma leitura do mundo das imagens, sejam elas Arte ou 

não.  

 

Ensinar a gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes 
da produção humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e 
avaliar todo o tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas 
imagens (BARBOSA, 1998, p. 17). 

 
 

Percebe-se, na proposta de Ana Mae, que o ensino de Arte pode situar-se como um 

dos campos de conhecimento no qual o pensamento sobre a visualidade é efetuado. Conforme 

diz, temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através da leitura das obras de artes 
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plásticas estaremos preparando a criança para a decodificação da gramática visual [...] 

(BARBOSA, 1991, p. 34). 

Ana Mae relata, em seu livro Imagem no ensino da arte, que a XIX Bienal de São 

Paulo criou, em 1987, com recursos da Fundação Vitae, um curso de preparação de 

professores de Arte. Afirma que a maioria desses professores estava chocada com a idéia da 

inclusão da imagem nas salas de aula e com o fato das crianças observarem trabalhos de Arte 

de adultos (Idem, p. 18). A autora, posicionando-se a favor desta nova abordagem e não 

ignorando a importância das representações culturais produzidas pela mídia, argumenta: 

 

Os professores, tradicionalmente, no Brasil, têm medo da imagem na sala de aula. Da 
televisão às artes plásticas, a sedução da imagem os assusta, porque não foram 
preparados para decodificá-la e usá-la em prol da aprendizagem reflexiva de seus 
alunos (BARBOSA, 1998, p. 138). 

  

 

 A autora enfatiza que costuma usar a expressão “leitura da obra de arte” em lugar 

de “apreciação” por temer que o termo apreciação seja interpretado como um mero 

deslumbramento que vai do arrepio ao suspiro romântico (BARBOSA, 1998, p. 92). Ana 

Mae não relaciona apreciação com contemplação, prefere o termo leitura da obra de arte. 

 No âmbito desta pesquisa, se faz necessário distinguir a leitura da obra de arte como 

uma forma não só de fruição ou de prazer estético, mas também de conhecimento. Portanto, 

parte-se da premissa que conhecer, longe de ser uma absorção passiva do repertório de 

alguém, exige do apreciador um esforço de interpretações das formas simbólicas, para 

percebê-las como a expressão de outro sujeito e como uma mensagem a ser compreendida 

(SCHLICHTA, 2007, p. 2). Nessa linha de raciocínio, é preciso superar, no sentido de romper 

e propor uma prática educativa que negue este entendimento do trabalho artístico e da 

apreciação da imagem como atividades misteriosamente inspiradas.  

 Contemplar pode ser entendido como olhar, observar, atenta ou embevecidamente; e 

perpassa por esta idéia a de que só ao olhar a obra de arte é possível lê-la. Essa idéia é tão 

forte no público em geral que, por exemplo, grande parte das pessoas desacostumadas ao 

contato com Arte sente-se incapaz de, ao olhar um quadro em uma exposição, perguntar ao 

artista, ao curador, a qualquer observador o que um quadro quer dizer. A contemplação, no 

senso comum, é uma atividade baseada no dom inato e na inspiração gratuita. 

 De acordo com Schlichta: 
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[...] No entanto, é necessário cuidado com a visão atemporal de que basta cultivar 
uma atitude de contemplação e acolhimento para captar o que a imagem revela, pois 
essa visão, correlata da idéia de inspiração e genialidade, qualidades atribuídas ao 
artista, serve apenas para mascarar a expropriação dos bens culturais (SCHLICHTA, 
2007, p. 12). 
 
 

 Partindo da visão predominante de que a Arte, de um lado, é uma atividade 

aristocrática, portanto fora das possibilidades da multidão que precisa trabalhar para viver; 

por outro, o acesso aos valores estéticos obedece a leis misteriosas e quase sagradas, 

baseadas no dom gratuito, inato, fortuito (PORCHER, 1982, p. 14), o acesso à produção 

cultural, aos valores estéticos e à efetiva compreensão de uma imagem passa a ser entendido 

como algo que não é para a maioria, somente para poucos. Porcher argumenta que esta é uma 

das razões para o (des)valor da Arte na escola. Ora, se o trabalho artístico e da apreciação da 

imagem são atividades misteriosamente inspiradas, como dons gratuitos do talento ou o acaso 

do gênio, tais dons não são repartidos por igual entre as classes sociais. Portanto, equivale 

claramente a manter e a reproduzir, no âmbito da escola, desigualdades determinadas pelo 

critério social.  

 Para Porcher: 

 

O imediato é na verdade, mediado, a sensibilidade é construída; o talento pode ser 
formado, a inspiração adquirida, a emoção preparada, o dom não passa de uma 
maneira de denominar provisoriamente um processo que não é misterioso mas que 
não sabemos ainda explicar; a sociedade camufla o seu trabalho debaixo das fumaças 
de uma natureza espertamente deformada (Idem, p. 14). 
 
 

 Mas, qual é a noção de leitura aplicada à obra de arte expressa na Proposta Triangular? 

Quais conhecimentos são necessários para alguém ler uma obra de arte? Quais os 

esclarecimentos teóricos dados por Ana Mae sobre a especificidade da leitura de objetos 

artísticos? Para Ana Mae, é preciso ensinar a Gramática Visual e sua sintaxe por meio da 

Arte. Gramática é um estudo ou tratado que, orientado para um fim, reflete sobre o idioma em 

si. A palavra gramática também designa o sistema de regras de uma língua e é um aspecto da 

ciência da linguagem. A sintaxe é a parte da Gramática que estuda a palavra em relação às 

outras que com ela se unem para exprimir um pensamento.  

Assim, esta é uma idéia que vem da língua portuguesa ligada ao aprendizado dos 

elementos gramaticais, o que poderia ser compreendido no ensino da Arte como o 

aprendizado dos elementos formais das Arte Visuais, da Música, do Teatro e da Dança, ou 
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seja, da forma, do som, da representação cênica e do movimento e seus elementos, 

respectivamente. Esta é parte do conhecimento em Arte, mas não é só isto.  

Entretanto, há outros autores, com os quais este estudo está identificado, que 

consideram necessário buscar algo mais para que se realize um efetivo exercício de leitura 

das imagens em sala de aula. O educador em Arte deve conhecer as especificidades das 

linguagens artísticas, pois como qualquer outra linguagem, a Arte pressupõe um conteúdo 

próprio. Assim, para possibilitar ao aluno o domínio do conhecimento artístico, é necessária a 

compreensão do significado dos objetos que constituem a produção cultural. Por isso, a 

noção de leitura aplicada à obra de arte está estreitamente relacionada com a problemática 

da construção de significados a partir do repertório, da experiência cultural e da posse dos 

conhecimentos essenciais requeridos na apreciação (SCHLICHTA, 2007, p. 2).  

 Pode-se afirmar, ainda segundo Schlichta, que o trabalho do educador em Arte, no 

campo da leitura, exige uma análise interna (relativa às formas e conteúdos) e externa 

(pautada na análise crítica das intenções e significados) das obras. Desse modo, apreciar uma 

obra de arte significa compreendê-la, o que pressupõe uma assimilação dos seus sentidos: a 

capacidade de apresentar razões por meio das quais alguém representa o mundo de 

determinada maneira (Idem, p. 5).  

 Por isso, é preciso rever a noção de leitura meramente descritiva da obras de arte, pois 

tanto a produção quanto a apreciação são modos de representação. Segundo Canclini, a rigor 

tanto o observador como o objeto artístico estão determinados por um sistema de convenções, 

podendo deduzir daí que a prática de leitura constitui um modo de relação dos homens como 

os objetos, cujas características variam segundo as culturas, os modos de produção e as 

classes sociais (CANCLINI, 1984, p. 11).  

 Por fim, cumpre lembrar que é papel do educador em Arte possibilitar ao aluno o 

domínio do conhecimento artístico necessário à compreensão dos significados dos objetos 

artísticos, e é por meio do exercício da apreciação desta produção artística que o aluno pode 

tornar-se mais crítico quanto às representações e aos significados exibidos, entre os quais 

aqueles que permitem reconstruir versões idealizadas da vida, impondo uma ordem de 

compreensão da realidade, e se convertem em instrumentos de manipulação social 

(SCHLICHTA, 2007, p. 22). 

Ainda no livro A imagem no ensino da Arte, Ana Mae lança a base teórica de sua 

proposta e apresenta diferentes metodologias de análise para a leitura da obra de arte. 

Exemplifica e argumenta sobre a Proposta Triangular (p. 34), e sobre as demais metodologias 

estrangeiras como, por exemplo: o método comparativo de análise de obras de arte (p. 43), o 
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método de multipropósito (p. 50), a Disciplined Based Art Education, com ênfase na 

produção (p. 63) e com ênfase na crítica (p. 69). 

Barbosa ainda considera o uso da imagem no ensino da Arte, nas aulas de Artes 

Visuais, imprescindível. 

 

A metologia de ensino usada no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo integra a história da arte, o fazer artístico e a leitura da obra de arte. Esta 
leitura envolve análise da materialidade da obra e princípios estéticos, ou gestálticos 
ou iconográficos (BARBOSA,1991, p. 37). 

 

 Segundo Ana Mae, fica a cargo do professor a escolha de qual metodologia de análise 

utilizará em sala de aula, e que a metodologia utilizada para a leitura de imagem varia de 

acordo com o conhecimento anterior do professor. Por isso, pode ser: estética, semiológica, 

iconológica, princípios da Gestalt, etc. (BARBOSA, 1991, p. 19). 

Em Tópicos, a autora trata da pluralidade de leituras, descrevendo sucintamente 

alguns métodos interpretativos, como, por exemplo: o formalismo, a iconografia, a psicologia 

e psicanálise, a fenomenologia, a teoria da recepção, a semiologia, a semiótica, o 

desconstrutivismo e o feminismo (BARBOSA, 1998, p. 47-51).  

Afirma que leitura é interpretação, sendo que as interpretações de uma obra podem ser 

tão diferentes quanto forem os interpretantes. Os critérios de julgamento das interpretações 

podem ser, por exemplo, como os de serem mais ou menos convincentes, ou coerentes ou 

razoáveis, ou iluminadoras, ou abrangentes, ou inclusivas, etc. Assim, interpretações são 

qualificáveis e implicam visão de mundo, logo, pode haver interpretações contraditórias e 

competitivas de um mesmo trabalho (BARBOSA, 1998, p. 46). 

Outra questão que deve ser acrescida ao conhecimento do professor, em específico 

com relação à sua formação, conforme diz Ana Mae: Na educação do arte-educador, é 

importante não só desenvolver o fazer artístico, mas também dar informações para torná-lo 

apto a uma  leitura individual e cultural deste fazer (BARBOSA, 1985, p. 147). Todavia, o 

fato de considerar que dar informações seja condição suficiente para torná-lo capaz, 

caracteriza uma concepção empirista acerca da construção do conhecimento.  Desse modo, 

aqui reside um sério paradoxo epistemológico: Ana Mae afirma ser sua Proposta 

interacionista (Piaget, Vigotsky) e propõe uma didática empirista na formação do professor. 

Afinal, é de fato interacionista e crítica ou pretendia sê-lo, mas, como tantos, ficou apenas no 

nível da intenção? 
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Assim, continuando, a autora afirma imprescindível para a leitura do trabalho criador 

da criança pelo adulto o conhecimento da evolução genérica da criança. Como diz a autora: 

 

Existe um esquema básico para a história individual que foi pesquisado por Piaget, 
Erik Erikson, Lowenfeld e tantos outros. Para se ler e se avaliar a produção criadora 
da criança e do adolescente, é preciso conhecer seu desenvolvimento genérico do 
ponto de vista emocional, intelectual, social, gráfico, plástico, etc. Um arte-educador 
sem estas informações dificilmente sairá do círculo vicioso da sensibilização através 
da arte (BARBOSA, 1985, p. 147). 
 

 
Diante desse conjunto de classificações das abordagens interpretativas (estética, 

gestáltica, iconográfica, formalismo, iconográfica, psicológica, psicanalítica, 

fenomenológica, teoria da recepção, semiológica, semiótica, desconstrutivismo e feminismo) 

juntamente com conhecimento do desenvolvimento genérico (emocional, intelectual, social, 

gráfico, plástico, etc.) da criança, a metodologia utilizada para a leitura de imagem varia, ao 

contrário do que afirma Ana Mae, de acordo com o desconhecimento anterior do professor.  

Ana Mae enfatiza que o valor da obra de arte, ao lado do fazer artístico, foi muito 

divulgado nos escritos de Ralph Smith, Vicent Lanier, Kenneth Marantz e Elliot Eisner. Foi a 

orientação dada nos museus de Arte Moderna, como o MOMA (Nova York) e o Cleveland 

Museum, nos anos 1970, que inaugurou uma influência expressiva, a ponto de se refletir nos 

livros didáticos para professores norte-americanos. Os museus de arte moderna pioneiros na 

arte-educação pós-moderna que enfatiza a leitura da obra de arte e até permite que a criança 

faça releituras gráficas expressivas de obras de arte (BARBOSA, 1991, p. 43). 

Para Ana Mae, são exemplos desta tendência, que uma abordagem estética na 

interpretação da obra ao lado do fazer artístico, no Brasil, o Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo, a XIX Bienal de São Paulo, com sua experiência educativa e o 

Projeto Arte na Escola, da Fundação Iochpe. 

Com relação a outro componente da Proposta Triangular, a História da Arte, Ana 

Mae diz: 

 

Não adotamos um critério de história da arte objetivo e cientifizante que seja apenas 
prescritivo, eliminando a subjetividade [...] Cada geração tem direito de olhar e 
interpretar a história de uma maneira própria, dando um significado à história que não 
tem significação em si mesma (BARBOSA, 1991, p. 38). 

 

Nesse sentido, pode-se entender uma concepção de História pautada por uma visão 

idealista, na qual cada um tem o “direito” de olhar e interpretar de maneira própria, ou seja, 
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numa perspectiva que não é permeada pelo contexto histórico. Assim, não se trata de 

contextualização e, sim, de individualização. 

 Também é preciso apontar um dos preconceitos que sustenta e/ou legitima um 

entendimento de que Arte trabalha com emoção, com a subjetividade. Segundo Porcher, os 

julgamentos estéticos devem ser fundamentados, para não aparecerem como dogmáticos 

gerando e perpetuando as idéias de que Arte é uma atividade misteriosa. O julgamento 

estético não é do mesmo tipo que o julgamento científico; mas seria absurdo contrapô-los um 

ao outro. É preciso sair afinal dessa insuportável formulação segundo a qual a razão seria 

dessecante, esfriadora, assassina da sensibilidade e da emoção (PORCHER, 1982, p. 17).  

 Posteriormente, a autora renomeia este elemento da triangulação, passando a 

denominá-lo contextualização. Nesse sentido, Barbosa estabelece uma porta aberta à 

interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem. 

 

Na época do Museu de Arte Contemporânea, esta contextualização era 
prioritariamente histórica, dada a natureza da instituição museu. Mas com o passar do 
tempo nos tornamos mais radicais em relação à desdisciplinarização e, em vez de 
designar como história da arte um dos componentes da aprendizagem da arte, 
ampliamos o espectro da experiência nomeando-a contextualização, a qual pode ser 
histórica, social, psicológica, antropológica, geográfica, ecológica, biológica etc., 
associando-se o pensamento não apenas a uma disciplina, mas a um vasto conjunto de 
saberes disciplinares ou não. (BARBOSA, 1998, p. 37-38). 
  

 
 Acredita que se oferecerá um ensino da Arte capaz de formar um apreciador de Arte 

quando a ação educativa se desenvolver em torno dos três eixos: a contextualização, a leitura 

da obra de arte e o fazer artístico. 

 Para Ana Mae, o fazer artístico é insubstituível para a aprendizagem da Arte e a ele 

está relacionado o desenvolvimento do pensamento e da linguagem presentacional, 

diferentemente da compreensão linear e discursiva predominante na escola. O fazer artístico 

oferece a possibilidade de interferir no pensamento racionalista da escola presidido pela 

lógica e pelo discurso verbal (BARBOSA, 1991, p. 34). O pensamento presentacional das 

artes plásticas capta e processa a informação através da imagem. A produção de arte faz a 

criança pensar inteligentemente acerca da criação de imagens visuais [...] (Idem, p. 34). 

 Ao se referir ao confronto entre o pensamento presentacional da arte versus o 

pensamento racionalista da escola, Ana Mae utiliza-se das categorias apontadas por Suzanne 

K. Langer, segundo a qual, para compreensão do mundo, há dois sistemas de conhecimento, 

o sistema discursivo e o presentacional.  
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Para ela [Suzanne Langer], o homem e a mulher têm dois sistemas de conhecimento – 
o discursivo e o presentacional – que representam duas formas de captação da 
realidade que se complementam para uma compreensão integral do mundo. O modo 
discursivo de pensar corresponde ao uso dos processos lógicos dos métodos 
científicos e aos campos verbal e escrito da linguagem. O modo presentacional 
corresponde à arte (BARBOSA, 1985, p. 56). 

 

 Valendo-se desses argumentos, Ana Mae defende a necessidade da integração da Arte 

na educação e afirma que a própria natureza da arte, investigada e explicitada pela estética, 

teoria da arte e filosofia da arte, fornece os dados necessários para a operacionalização de 

seu ensino (BARBOSA, 1985, p. 56).  

 De acordo com o que propõe, o fazer artístico, como um dos componentes, utilizado 

de modo isolado, não contribui para a capacidade criadora. A prática sozinha tem se 

mostrado impotente para formar o apreciador e fruidor da arte (Idem, p. 41). Esta prática, 

chamada de livre expressão centrada na liberação emocional, segundo a autora, nas escolas 

públicas, nos Estados Unidos, desde os anos trinta, tem formado um consumidor ávido de 

imagens, mas acrítico e não tem favorecido o desenvolvimento da capacidade crítica do aluno 

no momento de avaliar sua própria produção. Sua crítica a esta concepção de ensino da Arte 

está fundamentada nas deformações e simplificações da idéia original de livre expressão 

apregoada pela Pedagogia da Escola Nova, que redundaram na banalização, e no deixar a 

criança “fazer” Arte, sem nenhum tipo de intervenção (Idem, p. 41).  

 A Escola Nova, contrapondo-se à Educação Tradicional, enfatiza as necessidades e 

motivações individuais dos alunos. Nesta pedagogia, como apontado anteriormente, 

essencialmente experimental, defende-se a livre expressão, a espontaneidade e o processo de 

trabalho dos alunos, sem a preocupação com o produto final.  

 No ensino da Arte, o produto final também tem importância, não apenas o processo, 

pois, a experimentação, o fazer artístico é como um modus operandi imprescindível ao 

conhecimento da Arte. A técnica, no sentido rico da palavra, é instrumento de compreensão e 

do entendimento das múltiplas significações de uma obra de arte. A experimentação, 

caracterizada pela exploração de materiais, instrumentos e possibilidades expressivas, 

procedimentos técnicos, deve estar associada à reflexão crítica e a estética e a História da 

Arte. 

 Na Proposta Triangular o conceito do fazer artístico não é claramente explicitado. No 

livro Imagem no ensino da arte, Ana Mae diz que, para Fayga Ostrower, nem na Arte 

existiria criatividade se não pudéssemos encarar o fazer artístico como trabalho - como um 
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fazer intencional produtivo e necessário (BARBOSA, 1991, p. 6) – e dentro desta concepção 

de Arte como trabalho, exige-se uma discussão maior. 

 Para Peixoto (2003), o trabalho artístico precisa ser adjetivado como trabalho criador, 

e nesta perspectiva, este trabalho é específico, peculiar e pessoal. A Arte e o trabalho são 

esferas essenciais à vida humana, cujo vínculo fica evidenciado na natureza criadora, comum 

a ambos. No sistema capitalista, estabeleceu-se uma estrutura econômica e social na qual se 

rompeu a unidade do trabalho livre e criador – pelo qual o homem constrói o mundo e a si 

mesmo e faz história - surgindo uma nova realidade imposta, o trabalho fragmentado, 

alienado, cuja meta é a produção da mais-valia.  

 Das relações sociais e de produção geradas pelo processo produtivo capitalista, deduz-

se a incompatibilidade entre a produção artística e a produção capitalista em série.  

Enquanto a obra de arte é única, fruto da criação de seu produtor – que, pode vir a auferir 

integralmente o valor pecuniário que ela porventura adquira -, contrariamente, o produto da 

indústria é realizado em série, seu produtor deve obedecer a um processo planejado e pré-

estabelecido por outrem, do qual ele participa com a feitura de algum fragmento (PEIXOTO, 

2003, p. 31). Nesta parcela do produto não se imprime nenhuma marca de individualidade, 

dessa forma, é impossível o trabalhador reconhecer-se no que fez como homem produtor. É 

dado assim que o valor auferido ao produto coletivo não guarda a menor proporção com o 

salário, que é pago ao trabalhador individualmente. Como corrobora Vázquez, ao afirmar 

que, quando a arte se assemelha ao trabalho assalariado ou mercenário, como Kant o 

chamava, o próprio destino da arte está em jogo enquanto atividade criadora e livre, na qual o 

homem se afirma e expressa com todas as potências de seu ser (VÁZQUEZ, 1978, p. 223). 

 Na concepção de Arte como trabalho criador a característica fundamental, a criação, é 

entendida como uma atividade que só pode ser atribuída ao homem como ser consciente e 

social em virtude da qual produz algo novo a partir de uma realidade ou de elementos pré-

existentes. Não se cria algo novo senão a partir do que já existe, mas nunca basta o pré-

existente para produzi-lo (Idem, p. 247). 

 Nessa perspectiva, criar é fazer existir algo inédito, um objeto novo e singular que 

expressa o sujeito criador e, simultaneamente, o transcende, enquanto objeto portador de um 

conteúdo de cunho social e histórico e enquanto objeto concreto, como uma nova realidade 

social (PEIXOTO, 2003, p. 39). 

 Para tanto, o fazer artístico deve ser distinto do entendimento como criação, no 

sentido de um fazer restrito aos talentosos. Esta é uma concepção que sustenta e/ou legitima 

um dos principais preconceitos com relação à Arte e, subsequentemente, ao ensino da Arte. 
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Esta idéia de criação remete à figura do artista como um sujeito criador, um gênio. A 

genialidade criadora, enfatizada por Kant e assumida pelo romantismo, até hoje tem lugar e 

voz ativa no sistema de Arte. O mundo burguês, ao pautar-se por filosofias idealistas e 

metafísicas, compreende a arte como produto de individualidades. A obra, então, é tida como 

fruto da criação de indivíduos vocacionados, excepcionalmente dotados, que, por inspiração 

de ordem humana, religiosa ou mágica, criam obras únicas (PEIXOTO, 2003, p. 50).  

 Ressalta-se ainda que a obra de arte como criação, interpretação e expressão humanas, 

deve considerar suas determinações sociais, históricas e culturais não como algo que de fora 

dela a determina, mas como algo que a constitui. Assim sendo, a Arte como trabalho criador 

é a elaboração de novas maneiras de representação da realidade humana social, e, portanto, 

um dos meios de que dispõe para captar e conhecer a realidade. A Arte, de fato, se configura 

numa forma de conhecimento. 

 Para Vázquez, 

 

A arte só pode ser conhecimento – conhecimento específico de uma realidade 
específica: o homem como um todo único, vivo e concreto – transformando a 
realidade exterior, partindo dela para fazer surgir uma nova realidade, ou obra de arte. 
O conhecer artístico é fruto de um fazer; o artista não converte a arte em meio de 
conhecimento copiando uma realidade, mas criando outra nova. Tão somente assim 
pode servir à verdade e descobrir aspectos essenciais da realidade humana 
(VÁZQUEZ, 1978, p. 36). 

 

 E qual é o conceito de conhecimento para Ana Mae? Será legado cultural, patrimônio 

cultural, História da Arte, um conjunto de informações ou gramática e a sintaxe? Ana Mae dá 

algumas pistas por onde transita na introdução de seu livro lançado em 2005, Arte/Educação 

contemporâneas: consonâncias internacionais, citando três autores, conforme afirma, três 

gigantes da Filosofia da Educação: John Dewey, Paulo Freire e Elliot Eisner. 

 

É na valorização da experiência que os três filósofos e/ou epistemólogos se 
encontram. Se, para Dewey, experiência é conhecimento, para Freire é a consciência 
que podemos chamar conhecimento. Já Eisner destaca da experiência do mundo 
empírico sua dependência de nosso sistema sensorial biológico, que é a extensão de 
nosso sistema nervoso, ao qual Susanne Langer chama de “órgão da mente” 
(BARBOSA, 2005, p. 12). 

 

 Sua argumentação remete ao conceito de Arte como experiência e refere-se à 

experiência cognitiva, ou seja, trata-se do trabalho que a Arte faz para potencializar a 

cognição, conceito este, segundo Ana Mae que vem se constituindo o núcleo das teorias pós-

modernas em Arte/Educação. 
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2.3 Mapeando definições de Arte, a teoria revisitada 
 

 

 Dentro do âmbito dessa pesquisa, procurou-se localizar as premissas da Proposta 

Triangular, que gira em torno dos três eixos: a contextualização, a leitura da obra de arte e o 

fazer artístico. Com o objetivo de indicar e distinguir linhas de pensamento de autores que, 

evidentemente, não são os únicos, mas norteiam as reflexões da filosofia da Arte e da 

estética, apresentar-se-á algumas definições de Arte alinhadas em torno de três eixos. 

Destaca-se o pensamento de quatro diferentes autores, cujas obras são coetâneas da Proposta 

Triangular, e que cercam as discussões centrais sobre o conceito de arte. São eles: Luigi 

Pareyson, Alfredo Bosi, Adolfo Sánchez Vázquez e Nestor García Canclini. 

 Segundo Pareyson (1989), as três principais definições de Arte ou três definições 

tradicionais de arte são: Arte concebida como fazer, como conhecer ou como um exprimir. 

 Pareyson não aceita que tal entendimento da Arte seja tido como característica isolada 

ou absoluta. Assim, entende a Arte como expressão, mas certamente, “não é o que a 

caracteriza na sua essência, de modo que se poderia, antes, dizer que a Arte tem também, 

entre outros, um caráter expressivo” (PAREYSON, 1989, p. 22). Afirma que é preciso evitar 

caracterizar a Arte com o aspecto cognoscitivo, pois este pode ser conferido a outras 

atividades humanas. A Arte não tem por si uma função cognoscitiva, e menos ainda se reduz 

o conhecimento, e, pelo contrário, quando se acentua o aspecto cogniscitivo e contemplativo 

da Arte se contribui para deixar de lado o seu aspecto mais essencial e fundamental, que é o 

executivo e realizador. Em contrapartida, a Arte não é entendida somente como produção, 

execução, realização, mas, sobretudo, como invenção. “Ela é um tal fazer que, enquanto faz, 

inventa o por fazer e o modo de fazer. A Arte é uma atividade na qual execução e invenção 

procedem pari passu, simultâneas e inseparáveis, na qual o incremento de realidade é 

constituição de um valor original” (Idem, p. 26). 

 Bosi (1985) considera, assim como Pareyson, três as vias de discussão centrais da 

reflexão estética: Arte é construção, conhecimento e expressão. Estas três dimensões, 

segundo o autor, presentes e vivas em todas as obras de arte, podem se dar simultaneamente. 

 Para Bosi, pode-se compreender a arte como conhecimento na medida em que se 

percebe as raízes profundas que a obra de arte lança sobre o que se convencionou chamar de 

realidade. Assim, é esse vínculo com a realidade, formado em correlação estreita com o 

mundo sentido, figurado, pensado, à sua maneira, cognitivo.  
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 A idéia da arte como expressão está intimamente ligada a um nexo que se pressupõe 

existir entre uma força que se exprime e uma forma que a exprime. Deste modo, a relação 

constante entre força e forma permite a constituição de um saber. Bosi considera o caráter 

plural do trabalho artístico dizendo que a arte do século XX busca abraçar o máximo de 

“verdade interior” e o máximo de pesquisa formal. “Na arte parece não haver espaço para a 

representação direta das forças sociais ou para a expressão imediata das forças psíquicas” 

(Idem, p. 27). 

 Vázquez (1978) diz que dentro do campo do marxismo contemporâneo apresentam-se 

diferentes interpretações quanto à função da Arte. Todas possuem em comum a volta ao 

marxismo originário e partem de uma concepção comum de homem e de sociedade. As 

principais interpretações da Arte no pensamento marxista são: Arte como ideologia; Arte 

como forma de conhecimento; Arte como trabalho criador. 

 Primeiramente, a Arte como forma ideológica é vista como parte da superestrutura e 

desta forma é vinculada a determinados interesses de classe. A tese marxista de que o artista 

se acha condicionado histórica e socialmente e que, por isso mesmo, suas posições 

ideológicas desempenham e exercem certo papel na criação artística, não implica de modo 

algum na incapacidade da Arte em traçar pontes através de diferentes épocas, de realidades 

sociais e históricas distintas. O autor alerta que as relações entre Arte e ideologia apresentam 

um caráter sumamente complexo e contraditório e que, portanto, há que se cuidar para não 

cair em um dos dois extremos: o da oposição de ambas ou o de sua oposição radical.  

 O segundo tipo de interpretação vê a Arte como forma de conhecimento, ou seja, o 

valor cognoscitivo da obra de arte. A Arte como conhecimento indica a sua aproximação com 

a realidade: “O artista aproxima-se dela a fim de captar suas características essenciais, a fim 

de refleti-la, mas sem dissociar o reflexo artístico de sua posição diante do real, isto é, do seu 

conteúdo ideológico. Neste sentido, a Arte é um meio de conhecimento” (VÁZQUEZ, 1978, 

p. 32-33). 

 Em terceiro lugar, trata da Arte como criação ou trabalho criador. A concepção de 

Arte como forma peculiar de trabalho criador não exclui a Arte como conhecimento ou a Arte 

forma ideológica, porém não a reduz a nenhuma delas (Idem, p. 49).  

 Já Canclini (1984) confere destaque às relações sociais (e não à ideologia15) quando 

analisa a arte como modo de produção e modo de representação, e arte como linguagem e 

                                                 
15 Segundo Chauí (1987), ideologia é o sistema ordenado de idéias ou representações e das normas e regras 
como algo separado e independente das condições materiais, visto que seus produtores – os teóricos, os 
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práxis. Em seu livro A socialização da arte propõe um estudo que pretende descentrar o 

estudo da arte, afastando-o da obra, ou de uma Beleza idealizada, passando a analisar a arte 

como um processo social e comunicacional. Isso equivale a incluir no fenômeno artístico o 

autor, a obra, os difusores e o público.  

 Afirma ser tese central das estéticas modernas que o artístico se realiza, 

essencialmente, na obra de arte e que esta é autônoma. As obras são diferenciadas dos demais 

objetos da vida social, consideram-nas alheias as formas de produção, difusão e consumo que, 

em cada sociedade constituem o sentido dos objetos. Supõe que as obras de arte transcendem 

as transformações históricas e as diferenças culturais e, por isso, estão sempre disponíveis 

para serem desfrutadas - como uma linguagem sem fronteiras. 

 O acesso maciço ao consumo da arte, possível graças aos novos meios de 

comunicação, e a extensão da criatividade estética do desenho, à moda, à vida cotidiana 

tornam insustentável a defesa de sua autonomia e da genialidade excepcional dos criadores 

(CANCLINI, 1984, p. 10). O autor afirma que caducaram as definições metafísicas e 

universalistas, a-históricas sobre a essência da arte, e assim, a estética moderna perdeu sua 

vigência. 

 Desde Kant, a maioria dos teóricos da estética afirma que a experiência artística se 

produz quando, na relação entre um sujeito e um objeto, prevalece a forma sobre a função. 

Para Canclini, o estético é um modo de relação dos homens com os objetos, cujas 

características variam segundo as culturas, os modos de produção e as classes sociais. A 

distinção entre as obras de arte e os demais objetos, e a especificação da atitude estética 

adequada para captar “o artístico” são o resultado de convenções relativamente arbitrárias, 

cuja única “legitimidade” é dada pelas necessidades do sistema de produção e pela 

reprodução das atitudes consagradas como estéticas pela educação (Idem, p. 12). Esta 

legitimação, consagrada pela educação, é dada por instâncias que, como a família ou a escola, 

são investidas do poder de impor um arbitrário cultural, isto é, no caso particular, o arbitrário 

das admirações, podendo impor uma aprendizagem ao fim da qual essas obras aparecerão 

naturalmente dignas de serem admiradas ou fruídas. 

 Dentro da tendência de trabalhos que vinculam desenvolvimento artístico ao contexto, 

sabe-se que o marxismo é a fonte teórica predominante entre aqueles que analisam a relação 

arte e sociedade. Ocupa-se do problema que está na origem de todas as polêmicas: o das 

relações da prática com a base econômica (Idem, p. 21). 

                                                                                                                                                         
ideólogos, os intelectuais – não estão diretamente vinculados à produção material das condições de existência. 
E, sem perceber, exprimem essa desvinculação ou separação através de suas idéias. (CHAUI, 1987, p. 65) 
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 A maior parte da literatura sobre a arte produzida pelo marxismo fez prevalecer o 

sentido da determinação da estrutura (as condições econômicas de produção) sobre a 

superestrutura (direito, religião, filosofia, moral, etc.), ou seja, concebe a arte como mera 

representação ideológica dos conflitos ocorridos nas relações de produção. Canclini analisa 

que o exame da arte só como ideologia – ao esquecer que também participa das relações 

materiais de produção enquanto as obras são produzidas, distribuídas e vendidas – 

ocasionou várias dificuldades (Idem, p. 22). 

  Continuando sua análise, diz que tal entendimento da arte levou a separar, no 

processo artístico, o material do espiritual e ignorar o papel das condições econômicas da 

produção na constituição do fato estético. Por outro lado levou a separar, dentro da obra, o 

conteúdo da forma, privilegiando o primeiro pela maior clareza com que exibe os 

condicionamentos externos (Idem, p. 22). Nesse sentido, Canclini afirma que esta cisão cria 

um impasse para se explicar o vínculo arte-sociedade considerando-se a arte só como 

ideologia. Diz ser adequado vincular as obras às sua próprias condições materiais de 

produção, voltando-se assim a uma das descobertas básicas da teoria marxista: para estudar 

um fato social, não devemos partir do que os homens dizem ou imaginam a respeito dela (a 

superestrutura), mas do modo como produzem os bens materiais (a estrutura) (Idem, p. 22). 

 Assim, segundo o autor, o ato de separar as obras dos demais objetos, de encerrá-las 

em espaços fechados, de superestimar os aspectos subjetivos da produção e da recepção levou 

a se acreditar que o sentido da arte nada tinha a ver com o sistema econômico. No sistema 

capitalista, as obras de arte, como todos os bens, são mercadorias, razão pela qual o valor de 

troca prevalece sobre o valor de uso (Idem, p.24). As obras ficam distantes do projeto do 

realizador, à margem de seus produtores, convertem-se em objetos autônomos e tal autonomia 

mercantil é a causa da fetichização das obras de arte. A prova de que seu caráter enigmático e 

distante não se deve ao fato de expressar “os mistérios do espírito”, encontra-se na exatidão 

com que se ajusta ao fetichismo artístico próprio do modo de produção capitalista. O traço 

distintivo do sistema artístico capitalista está na organização para obter lucros e não satisfazer 

necessidades. 

 Canclini problematiza a Arte como modo de produção, e uma vez caracterizado este 

modo, discute a Arte como modo de representação. Para este autor, a Arte pode ser entendida 

como representação e representa as contradições sociais e a contradição do próprio artista 

entre a sua inserção real nas relações sociais e a elaboração imaginária dessa mesma 

inserção (Idem, p. 27). 
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 Dentro da perspectiva de socialização da arte traça uma análise mostrando o valor 

explicativo das categorias de produção, distribuição e consumo no campo estético. A arte 

como produção é a apropriação e transformação da realidade material e cultural, mediante um 

trabalho para satisfazer uma necessidade social, de acordo com a ordem vigente em cada 

sociedade. Essa definição parece-nos a mais válida em razão de sua capacidade de abarcar a 

totalidade do processo artístico e de suas modalidades em diferentes sistemas econômicos e 

culturais (Idem, p. 35). 

 A distribuição do produto artístico, no sistema capitalista, é crucial na organização do 

processo artístico: faz com que as obras cheguem aos espectadores, determina as condições 

em que chegarão, e que espectadores poderão ou não conhecê-las (Idem, p. 45). Devido ao 

predomínio do aspecto mercantilista do capitalismo, o papel dos distribuidores é 

hipertrofiado, ampliando o seu poder monopolista ao financiamento das obras e, por 

conseguinte, à produção e à exibição.   

 O consumo completa o fato artístico, modifica seu sentido segundo a classe social e a 

formação cultural dos espectadores. Se a recepção da obra completa sua existência e altera 

sua significação, deve-se reconhecê-la como um momento constitutivo da obra, de sua 

produção, e não como um episódio final em que só se digeririam, mecanicamente, 

significados estabelecidos a priori e em forma definitiva pelo autor (Idem, p. 39). 

 Canclini também discute a arte como linguagem e como práxis. Diz que o tratamento 

lingüístico levou ao exame da arte como sistema de signos, situando-a no universo 

comunicacional ou no campo anônimo da linguagem. Afirma que muitos autores 

estruturalistas desconhecem a dependência da estrutura lingüística em relação à estrutura 

sócio-econômica e conferem aos sistemas de signos uma forte autonomia.  

 A obra de arte, para o autor, é um sistema de autonomia relativa, sendo muito difícil 

dissociá-la das múltiplas referências externas. Estudo das diversas relações que a linguagem 

estabelece com diferentes práxis demonstra que nenhuma obra artística pode ser 

compreendida adequadamente se não a vincularmos a suas condições sociais de emissão e 

recepção (Idem, p. 58). 

 Ao apontar aqui outras visões sobre as concepções de Arte, busca-se atingir uma 

compreensão mais efetiva das questões sobre a Arte e seu ensino e dos problemas daí 

decorrentes. Conhecer, portanto, um pouco mais das teorias sobre a Arte permite enraizar, em 

questões epistemológicas mais amplas, as discussões que ocorrem sobre a Arte e que 

permanecem em pauta quanto ao entendimento das possibilidades do ensino da Arte. 
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2.4 Algumas considerações sobre as críticas à Proposta Triangular 
 

 

   A Proposta Triangular teve um grande difusor que foi o projeto Arte na Escola, 

financiado pela Fundação Iochpe e desenvolvido desde 1988 até os dias de hoje.  Ana Mae 

foi consultora desse projeto (nos seus sete primeiros anos), que adotou como pressuposto 

conceitual a Metodologia Triangular e como recurso didático o vídeo (videoteca documental 

das Artes Visuais). Este projeto envolveu uma pesquisa preliminar, em Porto Alegre, RS, sob 

a coordenação de Analice Pillar e Denyse Vieira, com alunos de 5ª Série de escolas públicas 

e privadas. Durante a pesquisa tiveram assessorias rápidas dos teóricos americanos Brent 

Wilson, Elliot Eisner e comentários de Ralph Smith e Eileen Adams.  

Conforme relata Ana Mae, 

 

Depois de ter organizado teoricamente o projeto, de ter orientado a primeira pesquisa 
com muito entusiasmo e de ter sugerido e facilitado a ida dos professores e 
consultores convidados para os projetos do MAC/USP para palestras e consultorias 
em Porto Alegre, minha atividade se limitou a consultorias que sempre conduzi com 
absoluta integridade (BARBOSA, 1998, p. 37). 

 

Como resultado dessa pesquisa inicial sobre a Proposta Triangular com uso de vídeo, 

as crianças que tiveram um ensino baseado nesta proposta e no uso do vídeo, ao fim do 

semestre haviam se desenvolvido mais, tanto na criação artística quanto na capacidade de 

falar sobre Arte (BARBOSA, 1998, p. 36). 

Logo após, produziu-se um material de apoio com sugestões de atividades, 

informações históricas e orientação ao professor no uso do vídeo de Arte da Videoteca de, 

mais ou menos, 250 exemplares, organizada pela Fundação Iochpe. Esta videoteca foi 

reproduzida e distribuída aos pólos formados em instituições educacionais e/ou museus por 

todo o Brasil. O objetivo era atingir escolas do interior do país onde não há museus e onde as 

bibliotecas têm poucos livros de Arte. Estes pólos ainda mantêm um serviço permanente de 

empréstimo dos vídeos e também ofertam cursos de formação aos professores e grupos de 

estudo, fomentando discussões sobre o ensino da Arte e a Proposta Triangular. 

 

[...] Estou afirmando isso depois de, haver sido, por sete anos consultora do bem-
sucedido projeto Arte na Escola, da Fundação IOCHPE, que confia grande parte da 
aprendizagem da criança à fruição de vídeos sobre arte, sem, entretanto descuidar da 
preparação do professor para potencializá-lo educacionalmente, oferecendo inclusive 
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cursos bem embasados metodologicamente através da Abordagem Triangular 
(BARBOSA, 1997, p. 10). 

 

Atualmente, o Instituto Arte na Escola resulta da institucionalização do Projeto Arte 

na Escola. O Instituto apresenta como sendo sua missão: incentivar e qualificar o ensino da 

arte e como premissa que a arte, enquanto objeto do saber, desenvolve no aluno habilidade 

perceptiva, capacidade reflexiva e formação de consciência crítica, não se limitando à auto-

expressão e à criatividade. (Disponível em < 

http://www.artenaescola.org.br/pesquise_artigos_texto.php?id_m=35 > Acesso em 15 de 

fevereiro de 2007). 

  

São 55 pólos, presentes em 48 cidades de 24 Estados brasileiros e do Distrito Federal. 

A Rede Arte na Escola reúne universidades, instituições culturais e educacionais, que 

qualificam professores atuantes na Educação dos níveis Infantil, Fundamental e Médio. 

Possui programas de Educação Continuada realizados tanto na sede do Instituto Arte na 

Escola, em São Paulo, quanto por meio de universidades conveniadas que constituem a Rede 

Arte na Escola. Produz e distribui materiais educacionais que subsidiam o professor na sua 

prática docente, tais como: Videoteca Arte na Escola, acompanhada de Materiais 

Educacionais, Cadernos de apoio ao professor, kits educacionais, banco de imagens e 

ludotecas. Promove prêmios, desenvolve projetos e realiza assessoria em educação para 

institutos culturais e museus na formação de professores e na elaboração de ações educativas. 

Trata-se, portanto, de uma grande e importante rede difusora do ensino da Arte no Brasil e foi 

significativamente importante na propagação da Proposta Triangular no país. 

A Proposta Metodológica foi vastamente difundida por todo o país e sua marca está 

inclusive nos documentos oficiais. Na última metade da década de 1990, por iniciativa do 

MEC, foram produzidos e divulgados os Parâmetros Curriculares Nacionais, nos quais a 

Proposta Triangular é referência. Os PCNs de Arte apresentam um conjunto de conteúdos 

articulado em três eixos norteadores: produção, fruição e reflexão (da 1ª a 4ª Séries) e 

produção, apreciação e contextualização (da 5ª a 8ª Séries). Para Ana Mae quando em 1997, o 

Governo Federal, por pressões externas, estabeleceu os Parâmetros Curriculares Nacionais 

a Proposta Triangular foi a agenda escondida da área de Arte (BARBOSA, Arte Educação 

no Brasil: do modernismo ao pós-modernismo, p. 8).  

Contudo, mesmo com a notoriedade alcançada, Ana Mae confronta-se com diferentes 

críticas à sua proposta. É importante apontar este conjunto de críticas na direção de localizar 
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elementos que permitam caracterizar as possíveis interpretações e distorções desta 

perspectiva de ensino da Arte. Assim, as críticas assinaladas a seguir serão àquelas referentes 

à Proposta Triangular entendida como uma cópia do modelo americano DBAE; a 

disseminação da releitura; a hierarquização das atividades e a ênfase dada ao código 

hegemônico europeu e norte-americano erudito de arte. 

 Uma forte crítica à Proposta Triangular discute a legitimidade da criação desta 

proposta. Ana Mae comenta em Tópicos, a reação de grupos de arte-educadores do Rio 

Grande do Sul à Proposta Triangular que segundo a autora, distorceram-na maliciosamente. 

 

Os detratores da mudança provocada pela Proposta Triangular, em primeiro lugar, 
afirmaram que se tratava de adaptação ou cópia do DBAE americano. Ora, como 
participante da sociedade pós-moderna, não sou contra a cópia desde que inscrita no 
tempo e na locação adequados e fruto de reconstrução (BARBOSA, 1998, p. 37). 

 

 Ana Mae argumenta que a Proposta Triangular se opõe ao DBAE porque este 

disciplinariza os componentes da aprendizagem da Arte, mostrando uma construção 

modernista, com um currículo arranjado por disciplinas.  

Anteriormente Ana Mae já sofria essa mesma crítica como declara nesta entrevista: 

 

Quando ouço as pessoas dizerem que é uma mera tradução, eu fico quieta e aceito, 
porque é de efeito do subdesenvolvido dizer que tudo o que você faz é tradução. Mas 
percebo que havia antes uma “intuição” geral para o que estava acontecendo no 
mundo, isso havia de minha parte! Desde o começo tenho trabalhado para que o 
ensino da Arte esteja voltado para a Arte. Para que os objetos artísticos entrem na sala 
de aula (FOERSTE, 1996, p. 222). 

 

 Em uma carta-resposta à publicação de um boletim do Arte na Escola, publicado em 

maio de 2002, há um pedido seu de retificação da notícia de que teria adaptado o DBAE para 

o Brasil. A autora veementemente refuta essa informação e se mostra magoada com os 

membros da Fundação Iochpe por propalarem que é mera copiadora dos americanos.  

 

A proposta Triangular não foi adaptada do DBAE, mas sistematizada a partir das 
condições estéticas e culturais da pós-modernidade. Trazer significa transportar algo 
que já existia. Não existia o sistema metodológico baseado em ações (fazer-ler-
contextualizar). O DBAE é baseado em disciplinas (Estética - História – Crítica...) e 
por isso criticado por mim desde o início (BARBOSA, Ao Conselho Editorial da 
Fundação Iochpe, p. 1). 
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 Esta é uma questão polêmica sobre a Proposta Triangular, tão onerosa a Ana Mae 

como a que se se refere à disseminação da prática chamada de releitura - prática que marcou 

de tal modo a proposta, gerando um estigma, um carimbo.  

 Em uma entrevista, em 1996, quando questionada se estava acompanhando como o 

professor estava se apropriando da proposta, Ana Mae comenta sobre seus receios em relação 

ao risco de que estejam sendo feitas interpretações equivocadas da proposta. O fato de ter 

publicado as ilustrações da ação educativa baseada na prática triangular, segundo a autora, no 

livro A Imagem no ensino da Arte, pode ter induzido o leitor a uma compreensão de que a 

metodologia de ensino restrinja-se à idéia da releitura. Em seu livro diz: Para ser mais 

esclarecedora acerca da prática triangular vou demonstrar visualmente alguns aspectos de 

uma visita de crianças e adolescentes à exposição “As Bienais no Acervo do MAC” (1987-

88) (BARBOSA, 1991, p. 105). 

 A educadora afirma que talvez tenha faltado clareza em sua proposta, sobretudo por 

ter publicado também algumas releituras de obras artísticas. 

De acordo com a autora: 

 

Olho para o livro e penso: Eu não deveria ter publicado as ilustrações, que são 
releitura. Fico com medo de que o professor possa ser conduzido somente para a 
releitura de obra de arte. Não penso que o fazer contemporâneo de Arte seja somente 
releitura. Não sei se ficou claro para o professor que considero os métodos 
modernistas de trabalho com crianças extremamente profícuos. Penso que não se 
deve trabalhar todo o tempo com leitura de obra de arte na sala de aula (FOERSTE, 
1996, p. 226). 
 

  
Para Ana Mae a releitura deve ser uma atividade possível e quanto mais 

problematizadora, mais criadora, mas não enquanto cópia ou representação fidedigna da obra. 

Reiteradas vezes reforça a idéia de que não se deve exigir a representação fiel, pois a obra é 

tida como um suporte interpretativo e não modelo para os alunos copiarem. 

 

Ando tão alarmada com a péssima qualidade de pensamento visual resultante de 
releituras, que me peguei outro dia desrecomendando completamente a releitura em 
uma palestra. Uma releitura divergente e/ou subjetivada amplia o universo da 
alteridade visual e exercita o processo de edição de imagens com o qual nossa 
cognição visual naturalmente trabalha. Mas releitura como procedimento constante 
transforma o fazer artístico em mero exercício escolar (BARBOSA, 1998, p. 40).  

 

 No artigo “Releitura, citação, ou apropriação ou o quê?”, Ana Amália Barbosa, 

educadora em Arte e filha de Ana Mae Barbosa, discute a releitura na busca de compreender 
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esta problemática oriunda das interpretações contraditórias advindas da Proposta Triangular. 

Ana Amália constata que, na maioria dos casos, a releitura é cópia, em que a preocupação é 

ser o mais fiel à obra estudada, só como referência visual (BARBOSA, 2005, p. 148).  

 Ainda no mesmo artigo, Ana Amália chama a atenção para o fato de que esta questão 

não é localizada: 

 

Em vários lugares em que fui lecionar nestes últimos anos, tanto em São Paulo como 
em outros estados do Brasil, o que tenho visto são professores que trabalham a 
releitura como cópia. Mas por que será que isso está acontecendo? Acho até que o 
fazem de boa-fé, pois acreditam estar fazendo uma releitura. Colocam determinado 
quadro (e, na maioria das vezes, tenho visto Tarsilas, Portinaris ou Anitas) na frente 
dos alunos. Conversam com os alunos sobre o que estão vendo, contam alguma coisa 
da história do artista ou do quadro e pedem para os alunos criarem algo a partir deste 
quadro. Isso é abordagem triangular? Eu diria que é redução e não interpretação. Os 
resultados são trabalhos em que o aluno tenta agradar o professor copiando a obra ou 
o próprio professor acha que o melhor resultado é o que se encontra mais próximo 
representacionalmente da obra, em questão (Idem, 2005, p. 144-145). 

 

 

 Os equívocos relacionados à atividade da releitura são, de modo geral, considerá-la 

um exercício de cópia e restringir o fazer artístico apenas à prática da releitura. Este 

fenômeno será mais detalhadamente estudado no capítulo 3 desta pesquisa. Contudo, cabe 

ressaltar aqui, que esta questão referente à associação da prática da releitura à Proposta 

Triangular, bem como o fazer artístico à prática da releitura, provocaram a curiosidade desta 

pesquisadora, em discutir e localizar e, de certa forma compreender melhor, as marcas 

deixadas por esta abordagem nos professores. Ao tentar problematizar esta questão outras 

ganham visibilidade: Proposta Triangular foi maliciosamente distorcida, como diz Ana Mae? 

Há uma assimilação deformante por parte dos professores? Não estaria à própria proposta em 

sua origem deformada? 

 Conforme apontado anteriormente, o fazer artístico é como um modus operandi 

imprescindível ao conhecimento da Arte que deve estar associada à reflexão crítica e à 

estética e à História da Arte. Segundo Schlichta, é necessário possibilitar ao aluno o domínio 

das estratégias de apreciação e produção artística, e nesse sentido, reconhecer a obra de arte 

como um exemplo de um estilo e técnica. A técnica, no sentido rico da palavra, é instrumento 

de compreensão e do entendimento das múltiplas significações de uma obra de arte. A 

experimentação caracteriza-se pela exploração de materiais e instrumentos, possibilidades 

expressivas e procedimentos técnicos, e, estes por sua vez, não devem ser entendidos como 

uma receita pronta. O que irá diferenciar a técnica de cada artista é o estilo, um novo 
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procedimento, a técnica no singular. Este entendimento é imprescindível para que o aluno 

compreenda a atividade da releitura. O estilo é a maneira pessoal, o modo como o artista 

representa e expressa a realidade (SCHLICHTA e TEUBER, 2006). 

 Segundo Bourdieu, a “percepção propriamente estética” é uma aptidão para receber e 

decifrar as características propriamente estilísticas, 

 

A percepção propriamente estética enfatiza os únicos traços esteticamente 
pertinentes, a saber, tendo em vista o universo das possibilidades estilísticas os que 
caracterizam uma maneira particular de tratar as folhas ou as nuvens, isto é, um 
estilo como modo de representação onde se exprime o modo de percepção, de 
pensamento e de captação próprio de uma época, de uma classe, de uma fração de 
classe ou de um agrupamento artístico (BOURDIEU, 1999, p. 283). 

  

 Nessa direção, a Arte é aqui entendida como uma resultante da atividade humana, 

produzida em um universo histórico, social e cultural, datado e peculiar. Como afirma 

Bourdieu: 

 

Considerada enquanto bem simbólico (e não em sua qualidade de bem econômico, o 
que ela também é) só existe enquanto tal para aquele que detém os meios para que 
dela se aproprie pela decifração, ou seja, para o detentor do código historicamente 
constituído e socialmente reconhecido como a condição da apropriação simbólica das 
obras de arte oferecidas a uma dada sociedade em um dado momento do tempo 
(BOURDIEU, 1999, p. 283). 

 

 Depreende-se daí dois aspectos fundamentais para o ensino da Arte, e especialmente a 

essa questão abordada neste estudo, a releitura. Segundo Schlichta (2007, p.5), 

primeiramente, é essencial a compreensão, por parte do aluno, que a obra de arte é o modo 

próprio de representação de um determinado artista, sua maneira particular de tratar a forma 

(técnica, suporte, materiais, instrumentos) e o conteúdo (assunto, tema, interpretação), - seu 

estilo -, na qual ele mostra como percebeu, pensou, captou sua época e as relações sociais e 

artísticas de seu tempo. O aluno precisa sair de uma visão do senso comum, como por 

exemplo, o fazer artístico ou a releitura vista numa perspectiva prática-utilitária, para uma 

visão estética, numa perspectiva artística, na qual é imprescindível o conhecimento em Arte. 

Em segundo lugar, cabe o entendimento claro, por parte do professor, que é tarefa do ensino 

da Arte possibilitar ao aluno o domínio do conhecimento artístico e formar/ampliar os 

sentidos necessários para interpretar o significado dos objetos que constituem a produção 

artística. (PINHAIS, 2000, p.166) 
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 Nesta perspectiva, aqui apontada, formar e ampliar os sentidos significa desenvolver a 

sensibilidade estética do aluno. O ato de apreciar se dá por meio de uma percepção, da 

sensibilidade estética desenvolvida como resultante da ampliação de todos os sentidos 

humanos. Nessa perspectiva, todos os sentidos do homem se fazem humanos somente no 

âmbito da sociedade, na práxis na construção histórica.  

 Marx esclarece: 

 

A formação dos cinco sentidos é a obra de toda a história universal até os nossos dias. 
[...] O homem necessitado, carregado de preocupações, não tem senso para o mais 
belo espetáculo. O comerciante de minerais não vê senão seu valor comercial, e não 
sua beleza ou a natureza peculiar do mineral; não tem senso mineralógico. A 
objetivação da essência humana, tanto no aspecto prático, é, pois, necessária, tanto 
para tornar humano o sentido do homem, como para criar o sentido humano 
correspondente à riqueza plena da essência humana e natural (MARX, 1987, p. 178). 
 
 

 Desse modo, é graças à riqueza da sensibilidade cultivada que o ouvido se torna 

música, que o olho percebe a beleza da forma, que os sentidos se humanizam (VÁZQUES, 

1986, p.85-89).  Para tanto, o ensino da Arte na escola tem papel primordial, na formação dos 

sentidos, partindo da premissa que a sensibilidade estética não é um atributo inerente ao 

sujeito nem o senso estético é uma qualidade natural do objeto.  

 No entanto, as práticas de apreciação e consumo da Arte têm sido relegadas a uma 

posição secundária. Se a arte constitui, de um lado, na apropriação da realidade humano-

social pelo artista, de outro, necessita de uma nova apropriação, que só se concretiza no 

consumo (SCHLICHTA, 2007, p. 7). Portanto, a produção artística não se efetiva num 

processo isolado, somente no âmbito da criação, mas se constrói simultaneamente com 

apreciação estética. Marx esclarece que a produção humana  

 

[...] determina não só o objeto de consumo, mas também o modo de consumo. Logo, 
a produção cria o consumidor. [...] A necessidade que sente do objeto é criada pela 
percepção deste. O objeto de arte – tal como qualquer outro produto – cria um 
público capaz de compreender a arte e de apreciar a beleza. Portanto, a produção não 
cria somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto. Logo, a 
produção gera o consumo (MARX, 1983, p. 210). 

 

 Dessa forma, o consumo requer a produção e, se a produção requer um determinado 

modo de consumo, a obra de arte como produção artística pressupõe um apreciador. Para 

Schlichta, uma obra de arte explicita um significado humano e só cumpre seu papel quando 
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seu sentido se objetiva, isto é, quando seu significado é apreendido pelos homens 

(SCHLICHTA, 2007, p.10).  

 Como se vê, não faz sentido uma atividade de apreciação da Arte e/ou fazer artístico, 

caso não se conecte com a necessidade de se oferecer alternativas aos alunos para que 

aprendam a encontrar sentido e pontos de referência, permitindo-lhes interpretar não só as 

imagens como a realidade, como alerta Schlichta: 

 

Como os meios de comunicação apresentam uma falsa idéia de participação e de 
comunicação e de que é “naturalmente fácil” ler uma imagem, o educador não pode 
esquecer que a leitura realizada por um aluno com conhecimento precário dos 
códigos próprios desse tipo de fonte é de caráter mais emotivo do que cognitivo. Em 
conseqüência, a grande maioria não consegue compreender e interpretar o significado 
de uma imagem para além da sua aparência imediata, não superando, nesse tipo de 
leitura, o nível descritivo. Além disso, se essas imagens não possibilitam um 
conhecimento para além do que os olhos podem ver, tornam-se instrumentos de 
reprodução das relações de dominação (SCHLICHTA, 2007, p. 10). 

 

 Nesse sentido, a discussão sobre leitura de imagem, no ensino da Arte, exige um 

trabalho de aprofundamento teórico para possibilitar ao aluno o domínio do conhecimento 

artístico e formar/ampliar os sentidos necessários para interpretação dos significados dos 

objetos que constituem a produção artística, bem como a realidade.  

Outra questão relevante, indiscutivelmente, nesta breve trajetória aqui apresentada da 

Proposta Triangular, diz respeito à hierarquização das atividades propostas nesta abordagem. 

Em Tópicos, Ana Mae comenta os equívocos sobre a Proposta Triangular entre professores, 

apontados na dissertação de mestrado de Rosangela Martins Coelho, intitulada A difusão do 

Projeto Arte na Escola da Fundação IOCHPE, de 1996. O engano mais grave verificado a 

partir dessa pesquisa foi o de restringir o fazer artístico à releitura, além de apontar para outra 

interpretação dos professores: a de compreender a triangulação dentro de uma hierarquia de 

atividades, isto é, 1º) a leitura da obra de arte, 2º) a contextualização e 3º) o fazer artístico, a 

criação. Na pesquisa de Coelho, alguns professores designaram os componentes da Proposta 

Triangular de fases, como se se tratassem de fases da aprendizagem.  

 Ainda, destaca-se a crítica que diz respeito à idéia de que uma ênfase, muito grande é 

dada aos valores etnocêntricos europeus e americanos na Proposta Triangular. Esse mesmo 

questionamento sofreu o Getty Center of Education in the Arts devido ao fato de dizerem que 

o DBAE era direcionado ao trabalho com o código hegemônico europeu e norte-americano 

erudito de Arte. Ana Mae afirma a exigência de uma política multicultural para o DBAE e se 
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diz convicta de que, na década de 1990, as teorias e práticas da multiculturalidade dominaram 

a cena (BARBOSA, 1991, p. 120-121). 

Para a autora qualquer conteúdo, de natureza visual ou estética, pode ser explorado, 

interpretado e operacionalizado através dessa proposta metodológica, e exemplifica indicando 

experiências com a Proposta Triangular em exposições sobre a Arte popular e da estética do 

cotidiano, pois acredita ser possível uma aproximação de códigos culturais de diferentes 

grupos (BARBOSA, 1998, p. 38). 

A questão referente à multiculturalidade é um dos temas escolhidos por Ana Mae para 

as discussões feitas por vários autores da área do ensino da Arte, no livro que tem a sua 

organização: Inquietações e mudanças no ensino da arte (2002). Ana Mae diz que o 

compromisso com a diversidade cultural é o objetivo do ensino da Arte interessado no 

desenvolvimento cultural, fazendo-se necessário que a escola forneça um conhecimento sobre 

a cultura local, a cultura de vários grupos nacionais e a cultura de outras nações.  

 

Nós aprendemos com Paulo Freire a rejeitar a segregação cultural na educação. As 
décadas de luta para que os oprimidos possam se libertar da ignorância sobre eles 
próprios nos ensinaram que uma educação libertária terá sucesso só quando os 
participantes no processo educacional forem capazes de identificar seu ego cultural e 
se orgulharem dele (BARBOSA, 2002, p. 20). 
 

Ana Mae Barbosa defende a escola enquanto espaço de formação, no qual o aluno tem 

a oportunidade de acesso às manifestações artísticas do grupo dominante, viabilizando assim, 

neste espaço escolar, a capacitação desses indivíduos para sua libertação. A escola seria o 

lugar em que se poderia exercer o princípio democrático de acesso à informação e formação 

estética de todas as classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade brasileira uma 

aproximação de códigos culturais de diferentes grupos (BARBOSA, 1991, p. 33). 

Ainda para Ana Mae, a atenção se volta às questões da multiculturalidade, bem como, 

às questões da pós-modernidade. Desde seus primeiros livros defende a abordagem 

contextualizada a partir da uma concepção de ensino pós-moderna. Afirma ser este ensino 

pós-moderno não uma reação contra o modernismo, mas uma ampliação dos princípios de 

expressão individual que marcaram a modernização do ensino da Arte.  

 
Este enfoque metodológico [a Proposta Triangular] vem transformando o ensino da 
arte dando-lhe uma fisionomia pós-moderna. Enquanto no modernismo se 
privilegiava, dentre as funções criadoras, a originalidade preservando o estudante do 
contato com a obra de arte, a pós-modernidade vem enfatizando a elaboração, dentre 
os outros processos mentais envolvidos na criatividade. 
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Por outro lado, o modernismo apelava para a emoção na abordagem da obra de arte 
nas escolas brasileiras; já a pós-modernidade aponta a cognição como preponderante 
para a compreensão estética e para o fazer artístico, introduzindo a crítica associada 
ao fazer e ao ver. Enquanto a modernidade concebia a arte como expressão, a pós-
modernidade remete à construção do objeto e sua concepção inteligível, como 
elementos da arte (BARBOSA, 1991, p. 89-90). 

 

 Segundo a autora, as metodologias que orientavam o ensino da Arte nos anos 1980 

foram denominadas ensino pós-moderno da Arte nos Estados Unidos e ensino de Arte 

contemporâneo na Inglaterra, na medida em que consideravam a Arte não apenas como 

expressão, mas também como cultura. A arte passou a ser concebida nos projetos de ensino 

nos anos 1980 como cognição, uma cognição que inclui a emoção, e não unicamente como 

expressão emocional (BARBOSA, 1997, p. 11). 

Para a autora, a primeira experiência pós-moderna de ensino de Arte no Brasil ocorreu 

no Festival de Inverno de Campos do Jordão em 1983, quando o princípio de leitura como 

interpretação cultural, sob a influência de Paulo Freire, foi inicialmente experimentado 

(BARBOSA, 1998, p. 35).  

 Ana Mae afirma que Paulo Freire foi um dos pensadores da educação que norteou seu 

trabalho. Conforme relato em entrevista a Foerste, a autora enfatiza que a idéia da 

contextualização, de leitura, é influenciada por Paulo Freire. É a idéia de que nunca se deve 

descontextualizar o ensino. O ensino deve estar sempre referido ao seu contexto (FOERSTE, 

1996, p. 223). 

 Pode-se dizer que a proposta de ensino de Arte defendida por Ana Mae somente se 

aproxima das tendências críticas de ensino. Por quê? Mesmo a autora afirmando uma relação 

com o pensamento de Paulo Freire, não representa, por si só, sua filiação incondicional às 

concepções da pedagogia libertadora, da forma radical com que esta se apresenta.  

 Barbosa recebeu a contribuição sistemática e próxima de Paulo Freire desde o início 

de seus estudos sobre educação, bem como em seu aperfeiçoamento profissional ao longo de 

sua atuação no ensino da Arte.  

 Seu discurso é constantemente pontuado pelas idéias de Paulo Freire, portanto, como 

se pode concluir, numa concepção crítica de educação. Por exemplo, ao apresentar o seu 

conceito de educação, se apropria de citações da Pedagogia do Oprimido: 

 

O ensino ou educação é um processo de auto-regulação dialógica com o meio 
circundante, o que leva Paulo Freire a dizer: “Ninguém educa ninguém, ninguém se 
educa a si mesmo. Os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo”. O 
professor é o facilitador desta mediação com o mundo. 
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Ensinar é, portanto para mim, estimular a imbricação dos processos de conhecimentos 
objetivos, subjetivos e interpessoais. “Nem objetivismo nem subjetivismo ou 
psicologismo, mas subjetividade e objetividade em permanente dialeticidade.” 
(BARBOSA, 1985, p. 159). 

 

 

 Ao propor um ensino de Arte, Ana Mae defende uma abordagem crítica cuja 

preocupação é formar um cidadão crítico e criativo, mesmo quando apresenta argumentos 

contraditórios e expõe um discurso que, voltado à concepção crítica, não explicita tal 

concepção de forma clara e coerente. Não se pode compreender um discurso que se diz 

voltado a uma abordagem crítica da realidade, ou seja, libertador, na concepção de Paulo 

Freire, sem o entendimento profundo da teoria de Paulo Freire, sem que se faça uma opção 

por uma transformação radical na sociedade e em defesa a uma educação humanizadora. 

 Paulo Freire em sua teoria libertadora propõe o resgate da formação do trabalhador, da 

classe trabalhadora, e de fato, Ana Mae em seu discurso não caminha nessa perspectiva. Para 

Paulo Freire, a verdadeira educação só cumpriria a sua função fundamental, qual seja, a 

humanização de mulheres e homens, caso se transformasse em ferramenta de mudança social, 

que ajudaria a superação da relação opressor-oprimido. A dialogicidade é a essência desta 

educação. O diálogo é desenvolvido, ao mesmo tempo em que é oportunizada a cooperação, a 

união, a organização, a solução em comum dos problemas. Portanto, o seu método dialógico, 

problematizador, não é apenas um método ou uma teoria pedagógica, mas uma práxis que 

propõe a libertação da opressão que predomina na nossa sociedade. Não é possível se falar da 

compreensão de educação de Paulo Freire sem se referir e se deter numa parte intrínseca dela: 

o seu “Método de Alfabetização”, que vai além da simples alfabetização. Propõe e estimula a 

inserção do adulto iletrado no seu contexto social e político, na sua realidade, promovendo o 

despertar para a cidadania plena e transformação social.  

 Ainda que Ana Mae tenha sintonia com a concepção libertadora, depreende-se da 

leitura de seus textos que a autora não tem essa concepção como um eixo condutor de sua 

argumentação. Se por um lado, Ana Mae se alinha a uma posição crítica e pós-colonialista e 

assim, construiu uma proposta para um ensino da Arte na direção de buscar uma formação de 

cidadãos mais críticos, por outro lado, não sustentou claramente suas escolhas por populações 

marginalizadas ou desvaforecidas, deixando de reconhecer e identificar as amplas forças que 

trabalham para a construção da marginalização e, portanto, falhando na estruturação de 

argumentos para sustentar as posições assumidas. 
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Por fim, vale reafirmar a compreensão da autora de que a educação que se pretende 

com a Proposta Triangular é uma educação crítica do conhecimento construído pelo próprio 

aluno tendo como mediador o professor, acerca do mundo visual e não uma “educação 

bancária”. Para Ana Mae a Proposta Triangular é construtivista, interacionista, dialogal, 

multiculturalista e é pós-moderna (Idem, p. 41). 

Acredita-se que foram estabelecidas, até aqui, as condições iniciais a partir das quais 

se procurou entender a Proposta Triangular, buscando algumas noções e concepções de Arte, 

Educação e Ensino de Arte presentes no discurso pedagógico de Ana Mae Barbosa. 

Tais condições permitem buscar, a seguir, a existência de possíveis marcas deixadas 

dessa Proposta Triangular na ação docente, procurando localizar o dito e nas entrelinhas, o 

não-dito, mas implícito no discurso dos professores de Arte, das escolas municipais de 

Curitiba, cujo currículo segue com outras orientações que não a da Proposta Triangular.  
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CAPÍTULO 3 – A PROPOSTA TRIANGULAR E O ENSINO DA ARTE 

NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CURITIBA   

 

  

 Esta pesquisa foi realizada junto aos professores de Arte das escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Curitiba, nas quais o ensino da Arte é ofertado da 1ª a 8ª Séries. De 1ª 

a 4ª Séries as aulas são ministradas por um profissional do magistério independentemente de 

sua habilitação. Entretanto, no ensino de 5ª a 8ª Séries as aulas são ministradas por professor 

especialista. 

 Atualmente, somente onze escolas da Rede Municipal atendem alunos de 5ª a 8ª 

Séries. São localizadas em regiões distintas da cidade e agrupadas em nove Regionais16. 

Destas escolas, foram entrevistadas dez professoras17 do ensino da Arte, das quais somente 

duas trabalham na mesma escola, totalizando nove diferentes escolas participantes das 

entrevistas. 

 De acordo com orientação da Secretaria Municipal de Educação (SME), todos os 

professores da Rede Municipal de Ensino possuem em sua carga horária semanal períodos 

para permanência destinados a estudos, planejamento e participação em reuniões ou cursos. 

Essa permanência é agrupada por área, cabendo para a área de ensino da Arte, no ano de 

2006, as quintas-feiras. Sobre a carga horária destinada às aulas de Arte, no caso de 5ª a 8ª 

Séries, as escolas podem optar por aulas de cinqüenta minutos ou de cento e dez minutos 

distribuídos em duas aulas ou concentrados, conforme critérios estabelecidos pela própria 

unidade escolar.   

Sobre os cursos de capacitação, eles são ofertados a estes professores de acordo com 

seus horários de permanência e sua disponibilidade. Todos participam da “Semana 

Pedagógica”, que é ofertada aos professores da rede e acontece durante o ano, nas próprias 

escolas. Dentro da carga horária da Semana Pedagógica são ofertadas várias oficinas nas 

diversas áreas do conhecimento.  

 Além da Semana Pedagógica, geralmente é oferecido, nas permanências, um curso na 

área de Arte, durante o ano, destinado a esse grupo de professores. Mas, além deste curso, os 

                                                 
16 O Núcleo Regional de Educação é a unidade organizacional da Secretaria Municipal da Educação responsável 
pela operacionalização e controle das atividades descentralizadas da Secretaria. São eles: NRE Bairro Novo, 
NRE Boqueirão, NRE CIC, NRE Pinheirinho, NRE Santa Felicidade, NRE Boa Vista, NRE Cajuru, NRE 
Matriz, NRE Portão (Disponível em: < www.cidadedoconhecimento.org.br. > Acesso em 08 jan. 2007). 
 
17 Os dez entrevistados sujeitos dessa pesquisa eram mulheres, e assim, preferiu-se o uso do termo professora. 
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professores de Arte podem participar também de outros ofertados no horário noturno. O 

professor da Rede Municipal de Ensino pode também acessar o portal da Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba, na internet, para buscar informações sobre agenda de eventos, notícias e 

diversas outras informações como, por exemplo, links e downloads. 

A SME também oferece projetos e eventos destinados a atender as demandas escolares 

com o objetivo de ampliar os espaços de atuação em Arte e socialização do trabalho 

desenvolvido nas escolas. Como exemplo, pode-se citar a II Jornada Municipal de Arte, que 

aconteceu nos dia 18 a 29 de setembro de 2006, divulgando o trabalho efetivado por 

professores e alunos de ensino da Arte da Rede Municipal de Ensino de Curitiba durante o 

ano letivo junto à comunidade; ou o tradicional evento que é o Recital de Natal do Coral 

Canta Criança, que acontece no mês de dezembro, desde 1994, no Teatro Ópera do Arame, 

com a participação de 350 alunos por apresentação (total de 1750 alunos cantores na semana), 

cujos componentes são alunos das escolas municipais, as quais, durante o ano letivo, nas 

próprias unidades escolares e com a orientação dos professores responsáveis, desenvolve o 

trabalho que culmina com as apresentações; ou ainda o I Festival de Música da RME como 

uma das modalidades da II Jornada Municipal de Artes e o Festival de Danças 2006.  

 As entrevistas foram agendadas por telefone com as coordenações pedagógicas das 

escolas e foram realizadas individualmente, em sua maioria nos horários vagos das 

professoras nas próprias escolas, ora na sala dos professores, no banco do pátio, na sala onde 

se guardam os materiais de Arte, no chão do auditório18. Uma entrevista foi em um Farol do 

Saber19 onde a professora trabalha no horário noturno e outra professora entrevistada recebeu 

a pesquisadora em sua casa, em um sábado. Ambas as professoras que foram entrevistadas 

fora da escola assim o fizeram por acharem mais silenciosos e tranqüilos estes outros locais. 

 Sobre o espaço físico destinado às aulas, uma das escolas apresentou instalações 

próprias para o trabalho com o ensino de Arte, de modo diferenciado das demais. Nesta escola 

há um auditório, salas específicas para a disciplina de Arte e um laboratório fotográfico. Esta 

condição explica-se pelo fato de a professora entrevistada ter assumido o cargo de diretora da 

                                                 
18 As escolas possuem verba descentralizada com recursos financeiros que atendam as necessidades imediatas 
como compra de materiais e também pequenos reparos. Em geral, as escolas de 5ª a 8ª Séries não dispõem de 
espaço físico destinado às aulas de Arte. 
19 O Farol do Saber é um projeto de prefeitura de Curitiba, que instituiu diversas bibliotecas comunitárias em 
toda a cidade. O funcionamento é articulado às escolas municipais, possuem um acervo composto por 
aproximadamente 5000 livros, vídeos e CD-ROMs, estando equipado com computadores conectados à Internet e 
ao geoprocessamento da Prefeitura, com acesso livre e gratuito à população. São construções modulares de 88 
m² com uma torre de 10 m de altura com sinal luminoso e têm como objetivo diversificar as oportunidades de 
acesso ao saber, expandindo o espaço do ensino formal. (Disponível em:< www.brasilviagem.com.>  Acesso em 
15 out. 2007) 
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escola por duas gestões consecutivas, o que, conforme o seu relato, acaba dando outra 

conformação à área. Esta professora foi a única que solicitou ler a posteriori a transcrição da 

entrevista.  

 A construção metodológica do trabalho está fundamentada nas seguintes referências: 

Bardin (2002), Bourdieu (1997), Azanha (1992), Lessard-Hébert (2005). Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa e seu delineamento é de pesquisa participante, cuja técnica é o trabalho de 

campo com a aplicação de questionário semi-estruturado de perguntas abertas. O caminho 

metodológico percorrido nesta pesquisa caracteriza-se pela análise de conteúdo como técnica 

que procura identificar as categorias originárias a partir da relação entre as perguntas feitas 

nos questionários e as respostas obtidas.  

 Segundo Bardin: 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens (BARDIN, 2002, p. 42). 

 

Assim, a partir das leituras das falas das professoras, buscou-se compreender o sentido 

da comunicação para que se pudesse apresentar a síntese das afirmações e contradições 

presentes na captação do real. A análise de conteúdo é, portanto, um instrumento que procura 

captar o real e aproximar-se com a máxima validade do concreto que origina as ações.  

 Para Bardin, a análise de conteúdo faz do pesquisador um detetive que trabalha com 

índices cuidadosamente postos em evidência por procedimentos mais ou menos complexos 

(BARDIN, 2002, p. 39). Para tal, aponta três passos para a análise: a descrição, na qual são 

enumeradas as características do texto e, por meio de um tratamento, são resumidas; a 

inferência, que permite deduzir de maneira lógica e controlada a fase seguinte; a 

interpretação, de onde emergem as significações concedidas às características do que é 

analisado. 

 Assim, esta análise buscou organizar e dar sentido às falas das professoras, e para 

tanto, foram feitas várias leituras da transcrição das entrevistas. Para Bardin esta primeira 

atividade consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer o 

texto, deixando-se invadir por impressões e orientações (BARDIN, 2002, p. 96). Essa 

primeira atividade possibilitou identificar assuntos e as linhas principais nas conversas para a 

partir de então delimitar dentro dos objetivos da pesquisa o que seria aprofundado. Portanto, 
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foram feitos recortes que priorizaram as falas mais representativas sobre a temática 

pesquisada. 

 As entrevistas foram gravadas digitalmente com as falas das professoras e transcritas 

posteriormente. Duas professoras responderam inicialmente por escrito, com a justificativa de 

falta de disponibilidade de tempo. Uma professora que respondeu o questionário por escrito, 

com alguma insistência, foi entrevistada pessoalmente pela pesquisadora. Somente uma 

professora não pode ser entrevistada e respondeu as perguntas unicamente por escrito.   

 O resultado da transcrição é entendido aqui, como um trabalho de construção ao qual 

se submete a entrevista gravada, como uma verdadeira tradução ou até uma interpretação. 

Segundo Bourdieu (1997) o processo do discurso recolhido que o autor da transcrição produz 

está sujeito a obrigações freqüentemente difíceis de conciliar, como por exemplo, a fidelidade 

a tudo que manifesta durante a entrevista, isto é a voz, a pronúncia, a entonação, o ritmo (cada 

entrevista tem o seu tempo particular que não é o da leitura), a linguagem dos gestos, da 

mímica e de toda a postura corporal. 

 
Existem as demoras, as repetições, as frases interrompidas e prolongadas por gestos, 
olhares, suspiros ou exclamações, há as digressões laboriosas, as ambigüidades que 
a transcrição desfaz inevitavelmente, as referências a situações concretas, 
acontecimentos ligados à história singular de uma cidade, de uma fábrica ou de uma 
família, etc. (BOURDIEU, 1997, p. 710). 

  

 É, portanto, em nome do respeito devido às professoras entrevistadas que, 

paradoxalmente, foi preciso às vezes decidir por aliviar o texto de certas frases confusas e de 

tiques de linguagem (os “bom” e os “né”) que na transcrição tornam-se ilegíveis para quem 

não ouviu o discurso original. Mas nunca se substitui uma palavra por outra, nem se 

transformou a ordem das perguntas ou o desenrolar da entrevista.  

 Dos dez textos, dois foram transcritos dos questionários entregues para as professoras 

que, inicialmente, não foram entrevistadas pessoalmente pela pesquisadora. Destes dois 

textos, um foi complementado posteriormente com uma entrevista da pesquisadora. É 

importante esclarecer que somente uma professora não foi entrevistada e participou da 

pesquisa com o preenchimento de um questionário previamente elaborado pela pesquisadora. 

Estes dois textos entregues por escrito diferenciam-se dos demais por estarem “preparados”, 

como que maquiados para apresentação ao pesquisador, apresentando afirmações feitas por 

um locutor que “fala como se fosse um livro”. Esse fenômeno, aqui no trabalho, foi 

interpretado como uma defesa natural da parte do entrevistado, provavelmente devido à 
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percepção do conflito entre o que se faz e se pensa e o que é considerado pela academia como 

sendo “educacionalmente correto”. 

 Na preparação da entrevista foi montado um roteiro de perguntas no sentido de nortear 

a conversa com o objetivo inicial de ouvir a professora falar sobre o que se ensina, o como se 

ensina, o que é necessário saber para se ensinar Arte e quais escolhas, seleções e orientações 

que o professor adota. Estas perguntas correspondem a noventa por cento do total da 

entrevista. Esta escolha se deu na direção de criar um espaço para que idéias centrais sobre o 

ensino da Arte pudessem ser abordadas e que a professora falasse sobre suas concepções e 

metodologias. Neste primeiro momento, não se mencionou a Proposta Triangular. Em um 

segundo momento, finalizando a entrevista, a conversa seguiu na direção de buscar o 

entendimento do professor sobre a Proposta Triangular e sobre a proposta de ensino da Rede 

Municipal de Curitiba. 

 Cabe lembrar que interessa a este estudo verificar o dito e, nas entrelinhas, o não-dito 

ou o dito indireta ou disfarçadamente, mas implícito no discurso dos professores de Arte, das 

escolas municipais de Curitiba, cujo currículo segue com outras orientações que não a da 

Proposta Triangular. O objetivo fundamental que guiou a busca foi, como já se disse, de 

encontrar a existência de possíveis marcas da Proposta Triangular na ação docente e o quão 

fortes ou esmaecidas elas estão.  

 A partir da transcrição, identificaram-se vários eixos nas conversas que, de uma 

maneira ou de outra, estavam centralmente ligados ao roteiro inicial da entrevista. É preciso 

dizer que este material possui bem mais conteúdo do que aquilo que estas análises tratam: seja 

por opção de recorte, seja pelas limitações da pesquisadora em captar mais. Pode-se dizer, por 

isso, que as categorias utilizadas e os agrupamentos feitos têm muito de arbitrário: mas de 

qualquer modo, estas categorias foram abstraídas dos próprios depoimentos dos docentes e a 

análise resultou do confronto dessa matéria-prima com as reflexões aqui empreendidas. Desse 

modo, as falas transcritas foram organizadas em três grandes blocos: a) relativos às questões 

sobre a Proposta Triangular; b) relativos às questões sobre o currículo; c) aquelas que visam 

os problemas e preconceitos no ensino da Arte.  

 É absolutamente importante alertar que a análise feita está longe de pretender ser única 

ou exaustiva. Em nome de quem se dispôs a ser entrevistado, ou, em nome de uma análise que 

tem ainda muito de precário, e que pode ser de interesse sob outros pontos de vista, as 

entrevistas serão anexadas a este trabalho. É exatamente por este motivo que os depoimentos 

das professoras foram conservados na sua íntegra, após a transcrição que depurou gaguejos, 

redundâncias, expressões importantes na fala, mas dispensáveis na escrita. 
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3.1 Analisando as entrevistas: marcas faladas 
 

 

 Como mencionado anteriormente, buscou-se na preparação da entrevista, a criação de 

um espaço para que idéias centrais sobre o ensino da Arte pudessem ser abordadas e para que 

a professora falasse sobre suas concepções epistemológicas e teóricas, bem como sobre a 

metodologia que caracteriza sua ação docente. Essa introdução às questões sobre o ensino da 

Arte serviu como o ponto de partida para verificar se a professora mencionava 

espontaneamente a Proposta Triangular, e de que maneira a mencionava sem que esta fosse 

citada pela pesquisadora. Em um segundo momento da entrevista, buscou-se o entendimento 

do professor sobre a Proposta Triangular, e sobre a proposta de ensino da Rede Municipal de 

Curitiba.  

 Quanto à idade das entrevistadas, destas 10 professoras, 1 está na faixa de 25 a 30 

anos; 5 estão na faixa de 31 a 35 anos; 2 estão na faixa de 36 a 40 anos; e 2 estão na faixa 50 a 

51 anos. Quanto à formação, 6 professoras declaram terem curso de especialização na área 

educacional (pós-graduação). Quanto ao tempo de magistério, 1 leciona entre 6 a 10 anos; 3 

lecionam entre 11 a 15 anos; 4 lecionam entre 16 a 20 anos; e 2 lecionam a 25 anos. É preciso 

destacar que as professoras entrevistadas têm em média 16 anos de atuação na Rede 

Municipal de Ensino, e por este fato, depreende-se assim que iniciaram suas atividades 

docentes no começo da década de 90, período este em que Ana Mae sistematizou a Proposta 

Triangular e esta foi divulgada por todo o país por meio do projeto Arte na Escola da 

Fundação Iochpe, conforme destacado anteriormente. 

 Assim, a partir de várias leituras das entrevistas, identificaram-se outros pontos 

tomados como referência, que nortearam esta primeira reflexão, com relação às questões 

sobre a Proposta Triangular. Estes pontos, que serão apresentados a seguir, tratam 

inicialmente de procurar localizar existência da marca da Proposta Triangular; em seguida, 

caso ela efetivamente exista, identificar a sua natureza e, finalizando, e suas principais 

características. 

 

3.1.1 Pegadas da Proposta Triangular na trajetória das professoras 
 

 Pretende-se, nesta parte da análise das entrevistas, localizar elementos, ainda que de 

modo indicativo, que digam respeito, de forma geral, à Proposta Triangular e, em particular, 
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aos componentes das ações que a caracterizam, ou seja, aos três eixos da proposta: a leitura da 

obra de arte, o fazer artístico e a contextualização.  

 Do total de dez entrevistas, três professoras falaram declarada e espontaneamente 

sobre a Proposta Triangular, destacando-se que duas delas referiram-se à autora ou à ‘linha’ 

da Ana Mae Barbosa. Cabe salientar aqui a associação da proposta ao nome da autora, 

apresentando uma significativa vinculação entre ambas. Todas estas professoras citaram a 

proposta ao responderem à mesma questão sobre o que as orienta no modo como trabalham 

com seus alunos, caracterizando-se, desse modo, uma associação da proposta às questões 

metodológicas. 

 A Profª. V diz: 

 

 Bom, a metodologia. Existe uma proposta da Rede Municipal de Ensino, (...), mas 
muito disso já vem de uma caminhada anterior que é a Proposta da Metodologia Triangular, 
e que a proposta dessa metodologia é tudo isso que eu lhe coloquei. Está inserido porque 
existe o apreciar, existe o conhecer e existe o produzir. É um trabalho que vem sendo 
divulgado no Brasil há muito tempo. 
 

 A Profª. Z diz: 

 

 Tem uma questão teórica que é trabalhada com eles daí a gente faz um fazer artístico, 
traduz isto numa, como é mesmo que a Ana Mae fala? Como ela fala do tripé dela? A 
criação, mesmo, mas a partir dessa visão teórica aqui. 
 

 A Profª. I diz: 

 

 Já me basiei em muitas coisas. Quando eu sai da faculdade eu segui estritamente a 
linha da Ana Mae Barbosa. Depois você vai caminhando e buscando com os colegas e vendo 
as coisas novas e as coisas que deram certas e as que não dão. 
 

 Pode-se dizer que, no depoimento destas três professoras, é possível observar uma 

“identidade espelhada” (BAIBICH-FARIA, 2007, orientação) na Proposta Triangular. 

Embora, a Prof.ª I afirme que este foi o seu ponto de partida, e a Prof.ª Z faça uma menção a 

Ana Mae, as três professoras utilizam-se deste referencial para falar da metodologia de ação 

docente. 

 Estão assinalados a seguir, outros cinco depoimentos das entrevistadas que se referem 

às ações que caracterizam a proposição de Ana Mae. Ao discorrerem sobre como se ensina 
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Arte, sobre os fatores indispensáveis no ensino ou o que as orienta no modo como trabalham 

com seus alunos, falam sobre a inter-relação dos três componentes da Proposta Triangular. 

 A Profª. A, ao ser perguntada sobre como se ensina Arte na escola, respondeu: 

 

 A arte na escola se ensina através de metodologia que envolva História da arte, 
análise de imagens e o fazer artístico. 
 

 Verifica-se que a professora A liga categoricamente o ensinar Arte a uma metodologia 

com três ações que são as indicadas na Proposta Triangular. Esta versão, dita pela professora, 

corresponde em muito ao que Ana Mae aponta em seu livro A imagem no ensino da arte. 

Inicialmente, Ana Mae ressaltou o uso da imagem, a análise da imagem em sala de aula, 

designado por ela como leitura de imagem. Quanto à História da Arte, foi primeiramente 

assim definida como um dos eixos da proposta, e em seus escritos posteriores, Ana Mae o 

altera para contextualização. Enfim, a professora A afirma em sua resposta que se ensina Arte 

com a Proposta Triangular. 

  Profª. E, ao ser perguntada se Arte se ensina ,responde: 

 

 Ensina-se a olhar arte, pensar arte e fazer arte. 

 

 Ao ser perguntada sobre quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o 

aluno aprenda, a Profª. I respondeu: 

 

 O ver e o fazer porque aí entra mais ... tem outros que são tão importantes, o contexto, 
a história daquela situação, mas eu acho que tudo é a partir do que você viu, você fez. A 
curiosidade para que você saiba de onde aquilo veio porque que é assim, quem fez, a 
contextualização mesmo. 
 

 A Profª. L sobre esta mesma questão responde: 

 

 O “fazer” artístico e tudo o que envolve o processo: pesquisa de materiais, técnicas, 
perceber x imaginar; o “fruir” formas artísticas utilizando informações e qualidades 
perceptivo-imaginativas; o “investigar” a arte como objeto de conhecimento: cultura, 
história da arte e elementos formais da produção artística. (aspas da professora) 
 

 A Prof.ª C diz sobre o que as orienta no modo como trabalham com seus alunos: 
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  Mais a parte de trazer o conteúdo, ver a obra de arte, a contextualizar, não só na 
época que foi, mais hoje, amanhã. Uma visão geral para que isto sirva de base para partir o 
trabalho expressivo deles. 
 

 A resposta da professora E indica a Proposta Triangular, bem como as professoras I e 

C apontando o ver, o fazer artístico e a contextualização. A professora L, de uma maneira 

mais elaborada, indica o fazer artístico, o fruir artístico e o investigar a arte, aproximando-se 

da Proposta Triangular. Esta professora (L), ao falar como trabalha com seus alunos em sala 

de aula, mostra que é, de fato, por meio da Proposta Triangular que seu trabalho é estruturado: 

 

 Falei um pouco sobre os artistas, (...) a gente fez a apreciação da obra, a biografia, 
(...), e aí eu faço um recorte na obra para que se faça a releitura, conforme a obra eu peço 
releitura da obra toda. (...) Eu trabalho mais ou menos assim, com apreciações, releituras, 
sempre tem o fazer do aluno. Para cada obra que eu levo, tem uma releitura do aluno. (...) E 
quando você passa o foco, você tem um projeto, passa as raízes, você contextualiza, você 
coloca o porquê, eles amam fazer. 
 

 Assim, já na primeira averiguação, a que visava a fala espontânea, foram localizadas 

marcas da Proposta Triangular na entrevista de sete professoras, sendo que três professoras, - 

a Prof.ª P, a Prof.ª M 20, a Prof.ª CR -, não mencionaram a Proposta ou seus componentes sem 

serem inquiridas. Entende-se, desse modo, que este é um expressivo indicativo da presença de 

uma marca, considerando-se que 70% das entrevistadas fizeram menção à Proposta 

Triangular e a seus componentes sem que estes tivessem sidos referenciados pela 

pesquisadora, o que, desde já denota uma relevante permanência desta proposta junto aos 

docentes. 

 Para a discussão sobre os reflexos desta abordagem, interessa particularmente 

compreender melhor a natureza desta marca, delineando-se assim a influência desta proposta 

sobre a forma como se entende o ensino da Arte entre os sujeitos desta pesquisa. 

 

3.1.2 Medindo as pegadas: natureza da marca 
  

 

 Com o intuito de compreender mais profundamente como são essas marcas deixadas 

pela Proposta Triangular, agruparam-se questões abordadas pelas entrevistadas, cuja natureza 

                                                 
20 A Prof.ª M, foi a única que não participou das entrevistas e respondeu ao questionário formulado por escrito.  
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são ora as de marcas deixadas no discurso do professor, ora as marcas deixadas no fazer do 

professor, ou seja,  de natureza estruturante do trabalho docente. 

 Ao buscar identificar a natureza da marca se obteve como resultado tomado para 

análise os seguintes dados: das dez professoras entrevistadas, sete apresentaram em seus 

discursos marcas da Proposta Triangular, sendo que destas sete que falaram sobre a proposta, 

cinco delas indicaram que a Proposta Triangular é estruturante do trabalho docente.  

 Destacam-se as falas de sete professoras cuja natureza da marca é no nível do 

discurso: 

 

 Como citado anteriormente, a Profª. V afirma que: 

 

  Existe uma proposta da Rede Municipal de Ensino, (...), mas muito disso já vem de 
uma caminhada anterior que é a Proposta da Metodologia Triangular e que a proposta dessa 
metodologia é tudo isso que eu lhe coloquei. Está inserido porque existe o apreciar, existe o 
conhecer e existe o produzir. 
 

 A Prof.ª Z ao explicar como trabalha com seus alunos diz que:  

 

 Tem uma questão teórica que é trabalhada com eles daí a gente faz um fazer artístico, 
traduz isto numa, como é mesmo que a Ana Mae fala? Como ela fala do tripé dela? A 
criação, mesmo, mas a partir dessa visão teórica aqui. 
 

 A Profª. I diz que ao sair da faculdade seguiu estritamente a linha da Ana Mae 

Barbosa e aponta sobre os fatores indispensáveis no ensino da Arte, o ver, o fazer e a 

contextualização:  

 

 O ver e o fazer porque aí entra mais... tem outros que são tão importantes, o contexto, 
a história daquela situação, mas eu acho que tudo é a partir do que você viu, você fez. A 
curiosidade para que você saiba de onde aquilo veio porque que é assim, quem fez, a 
contextualização mesmo. 
 

 A Profª. A, ao ser perguntada sobre como se ensina arte na escola, respondeu que: 

 

 A arte na escola se ensina através de metodologia que envolva História da arte, 
análise de imagens e o fazer artístico. 
 

  A Profª. E, ao ser perguntada se arte se ensina, respondeu citando os três eixos da 

Proposta Triangular: ensina-se a olhar arte, pensar arte e fazer arte. 
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 A Profª. L sobre também os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno 

aprenda, responde:  

 

 O “fazer” artístico e tudo o que envolve o processo: pesquisa de materiais, técnicas, 
perceber x imaginar; o “fruir” formas artísticas utilizando informações e qualidades 
perceptivo-imaginativas; o “investigar” a arte como objeto de conhecimento: cultura, 
história da arte e elementos formais da produção artística. (aspas da professora) 
 

 A Profª. C, com relação a sua orientação de como trabalhar com seus alunos, diz:  

 

 Mais a parte de trazer o conteúdo, ver a obra de arte, a contextualizar, não só na 
época que foi, mais hoje, amanhã. Uma visão geral para que isto sirva de base para partir o 
trabalho expressivo deles. 
 

 Destacam-se as falas de cinco professoras cuja natureza da marca é estruturante 

do trabalho: 

 A Profª. V, ao contar como trabalha com seus alunos, relata que inicialmente escolhe 

alguns artistas e a partir das obras destes, é feito a releitura, juntamente com o 

desenvolvimento das questões técnicas, e termina relacionando o conhecimento que se 

produzia com o que se tem hoje. Seus passos correspondem a Proposta Triangular. 

 

 Então, começando pelo básico, por exemplo, eu trabalhei com luz e sombra. 
Começamos inserindo o Renascimento. Escolho alguns artistas, o que eu dei maior enfoque 
foi o Leonardo Da Vinci, dando esse maior enfoque em Leonardo da Vinci, citamos algumas 
obras, pela forma, cor, percepção de claro escuro. A partir dessas obras é feito releitura das 
obras. A releitura, elas foram expostas para os alunos dentro da própria escola, para que 
eles pudessem criticar a sua produção e a produção do outro. À medida que esse trabalho foi 
sendo desenvolvido também foi desenvolvida a questão da técnica, mas não com uma visão 
tecnicista, como um suporte para se poder produzir. Com relação a trazer eles para a arte 
contemporânea, muitas características permanecem então como eles trabalharam com luz e 
sombra, então eu procurei trabalhar a luz e sombra de outras maneiras. Os alunos dessa 
escola gostam muito do grafitte, então, em função do grafitte, eles produziram muitas coisas 
de grafitte já utilizando as informações de sombreamento, então, dessa forma está fazendo 
um diálogo entre o antigo e o novo, o conhecimento que se produzia e o conhecimento que se 
tem hoje, o que se pode fazer hoje, então eu tento fazer isso o tempo todo. 
 

 A Prof.ª V, ao ser perguntada sobre o que orienta o seu trabalho com os alunos, afirma 

que é a proposta da Rede Municipal de Ensino, mas, que esta proposta é fruto de uma 

caminhada anterior que é a Metodologia Triangular. Ainda diz sobre a proposta da Rede: 
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 Bem eu entendo que ela se fundamenta inclusive na Proposta Triangular, porque ela 
não se diferencia disso, ela especifica um pouco mais, ela clarifica mais, ela clarifica a 
intenção dessa proposta de uma outra forma. 
 

 A Profª. A, ao ser perguntada sobre como se ensina arte na escola, mostra que é por 

meio da  Proposta Triangular que seu trabalho é estruturado: 

 

 A arte na escola se ensina através de metodologia que envolva História da Arte, 
análise de imagens e o fazer artístico. 
 

 A Profª. A, quando fala da orientação para o seu trabalho com os alunos, reforça sua 

ligação com as concepções da Proposta Triangular, sendo que pode-se destacar as ações – 

fazer artístico, a leitura de imagens, a contextualização e a releitura: 

 

 Sempre procuro trabalhar a história, a análise e acaba sempre no fazer. O conteúdo é 
sempre demorado por ser um trabalho extenso. Eu sempre associo o artista ao movimento 
que ele fez parte, relaciono como uma continuação do trabalho, continuação dos movimentos 
artísticos. Também procuro pesquisar o conteúdo. Levo os alunos a olhar na internet, 
procuro levar livros com imagens, despertar o interesse para o artista, para o que ele 
contribuiu o que ele participou e o que aproxima o trabalho dele com o dos alunos. Trabalho 
releituras. Estou trabalhando Goeldi, Escher. Tento trazer tudo que o artista fez para que 
eles possam de alguma maneira ver uma proximidade, sempre tentando ver algo do cotidiano 
deles.  
 

 Para a Profª. Z, os fatores indispensáveis são a produção e a formulação de conceitos 

estéticos objetivando a fruição. Pode-se localizar estes fundamentos muito próximos aos da 

Proposta Triangular. 

 

 É importante a produção porque, além de gostarem, eles têm que se exercitar nisso, é 
uma expressão. Tanto o professor como o aluno tem que ter como perspectiva a formulação 
de conceitos, tanto dele como da gente. (...) Estou sempre retomando que é na verdade o mais 
importante, se expressar é muito importante, mas mais do que isso é formular conceitos 
estéticos para você poder fruir da arte que tá aí. 
 

 E quando fala da orientação para o seu trabalho com os alunos também se aproxima da 

Proposta Triangular: 

 

 Eu tenho uma parte que eu exponho, eu faço um levantamento, eu tenho uma parte 
teórica e em função desta teoria daí sim, um trabalho com eles que, por vezes, pode ser 
teórico também, mas que, na maior parte mesmo, é um fazer artístico mesmo, é uma 
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expressividade dentro daquele assunto que eu estou trabalhando. (...) depois com o trabalho 
a gente faz uma análise do que foi feito relacionando com aquele conteúdo teórico. 
 

 A Profª. L, ao falar sobre os fatores indispensáveis no ensino da arte, apresenta os 

conceitos fundantes da Proposta Triangular: 

 

 O “fazer” artístico e tudo o que envolve o processo: pesquisa de materiais, técnicas, 
perceber x imaginar; o “fruir” formas artísticas utilizando informações e qualidades 
perceptivo-imaginativas; o “investigar” a arte como objeto de conhecimento: cultura, 
história da arte e elementos formais da produção artística. 
 

 A professora L, ao falar como trabalha com seus alunos em sala de aula, mostra que é 

através da Proposta Triangular que seu trabalho é estruturado: 

 

 Falei um pouco sobre os artistas, (...) a gente fez a apreciação da obra, a biografia, 
(...), e aí eu faço um recorte na obra para que se faça a releitura, conforme a obra eu peço 
releitura da obra toda. (...) Então cada um vai fazer a sua obra, no seu caderno. Eu trabalho 
assim: eles têm um caderno que eu avalio, e as releituras são feitas em folhas que eu 
exponho, faço muitas exposições. (...) Eu trabalho mais ou menos assim, com apreciações, 
releituras, sempre tem o fazer do aluno. Para cada obra que eu levo tem uma releitura do 
aluno. (...) E quando você passa o foco, você tem um projeto, passa as raízes, você 
contextualiza, você coloca o porquê, eles amam fazer. 
 

 A Profª. E perguntada se conhecia Ana Mae Barbosa, taxativamente afirma: 

 

 Eu trabalho com a metodologia dela.  

 

 Ou ainda em outro momento: 

 

 Quando penso no meu procedimento metodológico de 1ª a 4ª Séries faço os passos de 
a Metodologia Triangular. 
 

 E quando inquirida se utiliza a Proposta Triangular diz: 

 

 Sim. Principalmente com artes plásticas. No caso do teatro, é importante que eles 
também vejam peças teatrais, consumam arte, a formação de platéia – é esse nosso objetivo 
como arte-educadores. Essa é a parte de estar absorvendo Arte. A parte do fazer mesmo, 
quando eles estão fazendo teatro fica mais fácil para eles refletirem sobre o teatro. Fecha o 
círculo. São coisas que estão juntas. Não dá para fazer separado e por isso eu trabalho 
dentro da Ana Mae. Quando eles vão assistir, eles já observam coisas que a gente trabalhou 
em sala, se tornam mais críticos. 
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 Assim, sobre a natureza da marca deixada pela Proposta Triangular foram 

identificadas marcas no nível do discurso em sete entrevistas. Destas mesmas sete 

professoras, ao se considerar o que elas falam sobre como estruturam seu trabalho com os 

alunos, foram destacados cinco depoimentos. Entende-se que estes cinco relatos são 

indicadores importantes a serem tomados para análise, visto que também caracterizam uma 

forma de “identidade espelhada”, mesmo que o espelhamento não seja consciente do ponto de 

vista da professora. 

 As três ações básicas da Proposta Triangular constituem sua marca registrada. Se o 

modo como se ensina Arte é entendido aqui, por cinco professoras, como sendo três 

atividades que se inter-relacionam, ou seja, pela leitura da obra de arte, pela contextualização 

e fazer artístico, ensinar Arte é, então, entendido por meio de um fazer pedagógico explicitado 

teoricamente, na Proposta Triangular. Pode-se dizer que é assim que o trabalho docente destas 

cinco professoras é estruturado, independentemente da consciência que elas possuem acerca 

desta estruturação. Depreende-se que a presença da marca não aparece somente quando a 

professora fala sobre sua área de conhecimento, mas, sobretudo, quando falam sobre como 

trabalham, o que as orientam nos trabalhos e o que consideram como imprescindível para se 

ensinar Arte. Assim, é no espaço da ação docente que se revela a marca mais profunda 

deixada pela Proposta Triangular.  

 Ainda que Ana Mae, em elaboração posterior à da sistematização da Proposta, tenha 

dito que não gostaria que a mesma fosse compreendida como uma Metodologia, é assim que 

os professores a assimilaram? Se sim, por quê? Foi assim que foi proposta? É o saber fazer 

que mais lhes provoca angústia, e é a essa angústia que necessitam responder de imediato? 

Sua concepção de ensino/aprendizagem lhes permite um “fazer” sem o suporte teórico-

epistemológico correspondente? 

 De modo a caracterizar mais precisamente quais são estas marcas ou onde elas estão, 

se fará uma análise, a seguir, sobre o que dizem as professoras sobre as três ações propostas 

por Ana Mae e sobre outro dado muito interessante a ser analisado, que é a questão da 

releitura. 
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3.1.3 Impressões digitais: identificando características da Proposta 

Triangular e da releitura 
   

 

 A interpretação do material das entrevistas deu-se por uma ‘análise por aproximação 

semântica’ que, segundo Bardin, 2002, [é] estabelecida por significações semânticas ligeiras, 

mas não despidas de critérios de agrupamentos, permite representar a informação de 

maneira condensada (BARDIN, 2002, p. 53). 

 Palavras indicativas de um dos componentes da Proposta Triangular ou expressões que 

se assemelhem a idéia de um destes componentes, desse modo, estabelecendo-se uma 

aproximação semântica, estão apresentadas na tabela abaixo e foram retiradas das falas das 

professoras nas entrevistas. Esta análise se fez a partir da primeira parte da entrevista, na qual 

a pesquisadora não fez menção à Proposta Triangular. A identificação, neste caso, tem como 

objetivo verificar a presença e/ou ausência das atividades propostas na abordagem Triangular, 

nas falas das professoras. 

A descrição dos três eixos da Proposta Triangular, identificação das dez professoras, 

suas habilitações, descrições das expressões sugeridas pelas professoras estão dispostas no 

seguinte quadro: 
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Quadro 01: descrição dos eixos norteadores das ações educativas  

  

 Observando-se a tabela acima, pode-se perceber a ênfase dada por quase todas as 

professoras às ações norteadas por três eixos. Apenas uma professora restringiu as suas 

respostas sobre o que se ensina, o como se ensina, o que é necessário saber para se ensinar 

Arte e sobre suas escolhas, seleções e orientações para o ensino a somente um eixo de 

discussão: a criação e expressão artística. Todas as demais professoras, ou seja, 90% dos 

sujeitos desta pesquisa, espontaneamente referiram-se aos três componentes que caracterizam 

a Proposta Triangular durante a primeira etapa da entrevista. 

 Mais uma vez fica reiterada a força expressiva que tem a marca deixada pela Proposta 

Triangular – tanto na concepção que as professoras têm sobre o ensino da Arte quanto em sua 

ação, como referido anteriormente. As três ações básicas desta proposta fazem parte do 

vocabulário dos sujeitos dessa pesquisa, haja vista que as professoras citam seus fundamentos, 

pelo menos, em algum momento da conversa. Este dado traz uma correção de rumo, no 

PROPOSTA 

TRIANGULAR 
Contextualização Leitura da obra de arte Fazer artístico 

PROF.ª HABILITAÇÃO    

Z Artes Visuais Contextualização 

História da Arte 

Leitura da obra de arte 

Fruição 

Fazer artístico 

C Artes Visuais Contextualização

História da Arte 

Ver a obra de arte Fazer artístico 

Expressão 

M Artes Visuais Contextualização  Compreensão das obras 

de arte 

Trabalho criador 

A Artes Visuais História da Arte Análise de imagem Fazer artístico 

P Artes Visuais Contextualização 

História da Arte 

Leitura de imagem Fazer artístico 

I Artes Visuais Contextualização Ver e ouvir Fazer artístico 

V Artes Visuais História da Arte Análise da obra de arte Produção 

L Música Contextualização Apreciação Fazer artístico 

Criação 

E Teatro História da Arte Ver a obra de arte Fazer 

CR Teatro x x Criação 

Expressão 
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sentido de mostrar que o professor de Arte, desta pesquisa, está próximo de superar as 

amarras do espontaneísmo escolanovista, que centrava sua ação quase que unicamente na 

expressão. Uma única professora, entre as dez entrevistadas, falou somente sobre o fazer 

artístico entendido como criação e/ou expressão. 

 Assim, quase a totalidade dos docentes desta pesquisa mostra o quanto algumas 

práticas têm tudo para avançar, mas o quanto, e aqui é preciso apontar, sua fecundidade pode 

ser comprometida pela ausência de um espaço teórico consistente e crítico. Conforme 

destacado no capítulo 2, alguns autores apresentam definições de Arte alinhadas em torno de 

três eixos, pois as mais importantes coisas que as pessoas fazem com a Arte correspondem a 

três ações: elas produzem Arte, elas vêem Arte, elas procuram entender seu lugar na cultura 

através do tempo. 

 A Proposta Triangular tem em sua concepção um interessante enfoque abarcando os 

três eixos de trabalho com Arte, mas a partir daí, não se pode pensar que as inovações no 

ensino sejam compreendidas apenas do ângulo metodológico, sob pena de se tornarem-se 

prescritivas. Há de se considerar que só faz sentido adotar determinados procedimentos 

metodológicos na medida em que estes viabilizam o domínio dos conteúdos dentro da área de 

conhecimento que se quer abarcar.  O eixo principal de discussão da Proposta Triangular é a 

questão metodológica, entretanto, deve-se sublinhar que o método não pode ser considerado 

como um fim em si mesmo.  

 Assim, considera-se, no âmbito deste estudo, que a atividade artística na escola deve 

ser fundamentada na articulação entre os conteúdos e metodologia, entendendo que o 

reducionismo da Proposta Triangular, ou da forma como foi apropriada pelos professores, 

constitui uma deformação epistemológica, prejudicando tanto a produção de conhecimento 

novo quanto o ensino.  

 Outro elemento de análise observado por este estudo na tentativa de localizar as 

marcas deixadas pela Proposta Triangular foi a prática da releitura. Se as três ações da 

Proposta Triangular constituem sua marca registrada, a releitura, por sua vez, pode ser 

associada à sua marca emblemática.  

 Talvez por constituir-se em uma ação metodológica que, ao mesmo tempo, seja uma 

técnica de trabalho à mão para o uso (abuso?) do professor; talvez, por também conferir, de 

certa forma, ao professor, a sensação de posse de um “museu portátil”, a releitura é uma 

prática que concentra em si a essência da Proposta Triangular. Da condição de emblema, de 

essência, de ícone para a condição de estigma, o espaço é pequeno, se a compreensão teórica 

do sujeito professor for superficial, como é para alguns dos sujeitos desta pesquisa. Assim, 
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interpretações equivocadas e contraditórias por grande parte do professorado, conforme 

apontado no capítulo 2, passam a ser quase que uma norma. A partir daí, aponta-se uma das 

críticas à releitura que se refere à sua adoção, por alguns professores, em etapas formatadas no 

trinômio: leitura (apreciação), contextualização e por último, o fazer artístico. Estes passos 

seguidos um a um, nesta ordem, foram aplicados como uma receita dada como pronta, 

transformando a releitura em duvidosos e repetitivos exercícios escolares (BAIBICH-FARIA 

e TEUBER, 2007, conversa informal). 

 Nesta pesquisa, três professoras falaram sobre a releitura e a indicaram como uma 

prática que fundamenta as questões sobre o fazer artístico em suas atividades docentes. Aqui, 

o fazer artístico está associado e fica restrito à prática da releitura, sendo que esta é a última 

atividade feita pelo aluno.  

 Desta forma, a partir de análise do conteúdo é possível inferir que as professoras, por 

sentirem-se fragilizadas em sua condição teórica, tendem a abraçar as metodologias que 

possam propiciar-lhes um certo conforto, um tipo de abrigo teórico. Conforme conversa 

informal com Baibich-Faria (2007), este espaço de insegurança teórica se constitui, via de 

regra, num albergue para crescimento e cristalização de modos de fazer acríticos aos quais 

os professores, como forma de defesa se aferram. Tal qual um “buraco negro”, no sentido que 

lhe dá a física, este ciclo vicioso de vazio teórico seqüestra as possibilidades de busca crítica 

epistemológica, ao mesmo tempo em que amalga-se às explicações teórico-metodológicas de 

caráter paliativo.  

 Assim, o espaço teórico roto, sem consistência e firmeza epistemológica, ainda que 

não compreendido pelo próprio sujeito enquanto tal, se expressa sob a forma de mal-estar, de 

insegurança. Neste cenário, a busca de natureza “anti-álgica”, que por sua própria natureza 

significa uma analgesia para a dor, leva ao aferramento a soluções simples, não contraditórias, 

cujo dizer teórico represente, fundamentalmente, um “esconderijo para o vazio conceitual”. 

Surge assim, o espaço “confortável” para a existência de um guia de caráter eminentemente 

metodológico, cujos fragmentos teóricos que o constituem são desprovidos tanto de 

consistência epistemológica quanto de consciência por parte do professor. 

 Este fenômeno, no caso em questão, deve ser imputado também à própria Proposta 

Triangular e não apenas aos professores. Na medida em que a Proposta apresenta vários 

“carimbos” e “frases de efeito”, tal como pastas de arquivos com nome e sem conteúdo ou 

com conteúdo pouco consistente, tais como os conceitos que aparecem nos textos de Ana 

Mae, sem as correspondentes definições ou uso incoerente ou sem o devido rigor científico, 

como, por exemplo: cultura do silêncio, pós-colonialismo, multiculturalismo, interacionismo, 
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construtivismo, pós-modernismo, dialogicidade, ecologia cultural, pedagogia cultural, 

pedagogia crítica, entre outros. (BAIBICH-FARIA e TEUBER, 2007, conversa informal). 

 Deste modo, é possível observar estas inferências a partir da fala das três professoras a 

seguir, sobre a releitura. Começando com a Prof.ª A ao falar como trabalha com seus alunos 

diz: 

 

  Levo os alunos a olhar na internet, procuro levar livros com imagens, despertar o 
interesse para o artista, para o que ele contribuiu o que ele participou e o que aproxima o 
trabalho dele com o dos alunos. Trabalho releituras. Estou trabalhando Goeldi, Escher. 
Tento trazer tudo que o artista fez para que eles possam de alguma maneira ver uma 
proximidade (...). 
 

 A Prof.ªL diz sobre o que faz para atingir seus objetivos:  

 

 Procuro levar subsídios variados para a sala de aula como obras de arte de vários 
estilos, bem como artistas diversos, contextualizando-os para que possa ser feita a leitura das 
imagens (e dos sons, da música) preparando o aluno para releituras/criação artística, 
interesse e motivação. 
 

 Discorrendo sobre como trabalha com seus alunos em sala de aula: 

 

 Eu trabalho assim eles tem um caderno que eu avalio, e as releituras são feitas em 
folhas que eu exponho, faço muitas exposições. (...) Eu trabalho mais ou menos assim, com 
apreciações, releituras, sempre tem o fazer do aluno para cada obra que eu levo tem uma 
releitura do aluno. (...) Mas tem momentos que eu pego uma obra de arte, eu tinha um 
material legal aí folhas grandes que eu ganhei, e propus vamos fazer uma releitura lá dos 
Girassóis do Van Gogh e mais o Matisse, dois pintores que pintaram flores e vamos criar o 
quadro de vocês. 
 

 A Prof.ª V diz sobre o que faz para atingir seus objetivos: 

 

 Escolho alguns artistas, o que eu dei maior enfoque foi o Leonardo Da Vinci, citamos 
algumas obras, pela forma, cor, percepção de claro escuro. A partir dessas obras é feito 
releitura das obras. A releitura, elas foram expostas para os alunos dentro da própria escola, 
para que eles pudessem criticar a sua produção e a produção do outro. 
   

 Cabe destacar ainda o que disseram duas professoras ao ser questionadas diretamente 

pela pesquisadora sobre a Proposta Triangular, traçando a seguinte análise sobre a questão da 

releitura: 
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 A prof.ª Z diz: 

 

 Ela trabalha com a questão do fazer artístico, também da História da Arte, a leitura 
da obra de arte e a contextualização, é isso que ela faz, ela não. Muita gente acaba fazendo 
só a releitura. Ela não propõe isso. Eu acho que as pessoas acabam abraçando a teoria dela 
e acabam fazendo muito isso, não sei. É minha interpretação. Então, eu vejo assim, eu acho 
isso interessante, ela é uma grande teórica do ensino das artes, acho que foi a pioneira, umas 
das pessoas que mais escreve sobre isso, mas acaba levando as pessoas acho que a fazer isso. 
Não sei se seria sempre isso. Eu acho que tem que ter também uma contextualização, mas 
não pode ficar só nesta releitura, eu acho, não sei. 
 

 Pode-se dizer que a Prof.ª Z interpreta as questões acerca da releitura sob dois pontos 

de vista distintos. O primeiro diz respeito às interpretações equivocadas e reducionistas, por 

parte dos professores, desta atividade, quando afirma que muita gente acaba fazendo só a 

releitura.  O segundo, em contrapartida, refere-se à contribuição da própria Ana Mae a estes 

equívocos, imputando assim a responsabilidade à autora por acabar levando as pessoas acho 

que a fazer isso. 

 

 E a Prof.ª P afirma: 

 

 É eu vejo isso ainda bem forte na Prefeitura, acho que foi até na época que eu entrei 
que eu comecei a trabalhar com artes, mesmo antes de me formar, com pré a 4ª Série. Eu 
entrei em 93, nas capacitações era passada esta concepção: como fazer a leitura de imagem 
depois à releitura, tem a produção, então isso ficou muito forte principalmente nas escolas de 
pré a 4ª Série, que não tem o professor especialista. (...) Mas em função da Proposta 
Triangular a gente vê bastante, tem professores que são especialistas e ainda estão nessa 
linha de trabalho, e, eu acho que é válido, é importante, mas não é ali que termina o trabalho 
e tem gente que vai só até ali. Essa é a questão e o aluno onde fica? Pra mim eu me utilizo em 
alguns momentos até para, - vamos olhar, vamos ver a composição, ver as cores, a 
geometria, fazer aquela leitura específica, - e realmente à releitura força isso. Faz com que o 
aluno tenha um olhar mais profundo sobre a obra do artista, mas parar aí não dá, tem que ir 
além. 
 

 Este relato é muito significativo, na medida em que se percebe a influência desta 

concepção na formação dos professores naquele tempo, na Rede Municipal de Ensino de 

Curitiba. Esta data é dois anos após a publicação do livro de Ana Mae, A imagem no ensino 

da Arte, no qual sistematiza a Proposta Triangular, e depreende-se dessa informação o modo 

rápido e forte como esta proposta foi se espalhando pelo país e sendo recebida nos espaços 

escolares. Como referiu em algum momento da entrevista o sujeito C, o caráter que assumiu a 

Proposta é o de “uma bíblia”. 
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 A colocação da professora P ao afirmar que não é ali que termina o trabalho e [que] 

tem gente que vai só até ali aponta para um entendimento da Proposta Triangular como um 

componente no processo de ensino aprendizagem restritivo a um método ou a uma técnica de 

ensinar. Ao constatar que parar aí não dá, tem que ir além, a professora P apreende que todo 

o processo de ensino é fragilizado se não se levar em conta que o método só faz sentido na 

medida em que, casado com uma concepção teórica que lhe dê sustento, viabilize as 

condições e os processos para uma prática transformadora. 

 A releitura é discutida nestas análises das falas destas duas professoras como uma 

mazela da Proposta Triangular, ou seja, uma marca que deixou uma ferida no que se refere a 

uma má interpretação por parte dos professores, como na sua adoção como um modelo, único 

padrão viável para aplicação em sala de aula. Fica assim reiterada a idéia da adoção da prática 

da releitura como um guia de caráter eminentemente metodológico, e é preciso ressaltar que, 

escondida atrás desta postura, esconde-se uma precariedade teórica que conduz o professor a 

um subterfúgio da e na ação chamado Proposta Triangular.   

 

3.2 Analisando as entrevistas: das marcas curriculares 
 

 

 No contexto escolar, o papel do professor é decisivo na condução do processo 

pedagógico de ensino e de aprendizagem, contudo, antes disso, a escola deve definir e assumir 

claramente o seu papel como instituição responsável pela execução do projeto social a que se 

dispõe. Para tanto, os documentos oficiais constituem a organização curricular que envolve os 

objetivos, conteúdos e critérios, ou seja, o conhecimento ou saber considerado importante ou 

válido ou essencial a ser ensinado. 

 Para Silva, o currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais 

amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente, 

o currículo (SILVA, 1999, p. 15).  

 Nessa perspectiva, as questões curriculares estão subjacentes tanto às escolhas das 

áreas de saber da escola, como às relações de espaços e tempos destinados às disciplinas, visto 

que ao se determinarem tempos, determinam-se importâncias e agregam-se valores. Esses 

espaços são construídos ou determinados tendo como referente à história de cada disciplina no 

contexto histórico e social e, marcado por interesses de determinados grupos sociais, visto que 
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as escolhas e os elementos para trabalhar no espaço escolar não são neutros nem 

desinteressados. 

 Não há como apontar com maior profundidade, no espaço delimitado deste estudo, as 

discussões sobre as questões curriculares e sobre as diferentes teorias do currículo, pela 

própria abrangência que estas discussões possuem no campo da Educação.  

 Buscando compreender as questões do currículo, aqui, pretende-se localizar, na fala 

dos sujeitos desta pesquisa, as distâncias e proximidades entre o que é normativo e o que vai 

muito além do que a norma propõe e especifica. Com essa finalidade, procura-se alcançar o 

objetivo maior de confirmar a existência das marcas da Proposta Triangular, e ao mesmo 

tempo configurá-la, fazendo, desse modo, uma ponte entre o que é de caráter oficial e o que é 

dito e nas entrelinhas, o não-dito, mas implícito, no discurso dos professores de Arte das 

escolas municipais de Curitiba.   

 Sabe-se que os currículos escritos, de caráter oficial, e descritos na trajetória do ensino 

da Arte no Brasil nem sempre são registros do que de fato aconteceu dentro do espaço escolar. 

Há uma distância muito grande entre o que foi escrito e o currículo que está na prática do 

cotidiano escolar. Nessa direção, Goodson afirma que (...) como observei, isto muitas vezes 

leva a afirmar ou a pressupor que o currículo escrito é, num sentido real, irrelevante para a 

prática, ou seja, que a dicotomia entre o currículo adotado por escrito e o currículo ativo, tal 

como é vivenciado e posto em prática, é completa e inevitável (GOODSON, 1995, p. 22). 

Nesta perspectiva, cabe ressaltar aqui um conceito importante que pode contribuir para 

o entendimento da transformação que sofrem os conteúdos para chegar à sala de aula. Trata-se 

do conceito de transposição didática (CHEVALLARD, 1997), mediação didática (LOPES, 

1999), entre outros21, e refere-se à transformação do conhecimento científico até se 

transformar propriamente em conhecimento escolar, ou seja, o trabalho de transformação de 

um objeto de saber a ensinar em um objeto de ensino passível de assimilação ativa por parte 

do sujeito aprendiz. Nesse sentido, o sistema de ensino constituído por relações didáticas que 

se dão entre o conhecimento escolar, o professor e o aluno, numa relação ternária, parte da 

definição dos saberes a serem ensinados (currículos, livros didáticos), aos saberes ensinados e 

no saber aprendido. Enfim, indiferente à forma pela qual se revele a concepção de ensino, é 

importante pensar que não basta simplesmente ser adepto de novos caminhos educacionais e 

                                                 
21 Citados pela Professora Dra. Tânia Maria Braga Garcia em palestra proferida em outubro de 2006 no setor de 
Educação da UFPR. (CHEVALLARD, Y. La Transposición Didática: del saber sábio al saber enseñado. 
Buenos Aires: AIQUE Grupo Editorial, 1997; e LOPES. A. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de 
Janeiro: EDURJ, 1999). 
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associá-los a uma ação pedagógica prevista nos documentos oficiais para que se saiba ser 

professor dentro deste saber pedagógico. Não basta deter o conhecimento para o saber 

transmitir a alguém, é preciso compreender o conhecimento, ser capaz de reorganizá-lo, ser 

capaz de reelaborá-lo e de transpô-lo em situação didática em sala de aula. Esta compreensão 

do conhecimento é absolutamente essencial nas práticas dos professores. Assim, o conceito de 

transposição didática não deve ser entendido apenas como uma “ponte”, mas a constituição de 

uma realidade a partir das mediações contraditórias, de relações complexas e não imediatas. 

 O currículo escolar da Rede Municipal de Ensino de Curitiba adotou novas diretrizes 

no período da execução desta pesquisa, no ano de 2006. Desse modo, muitas das professoras 

não haviam tido tempo hábil para conhecê-lo. Assim, este estudo adotou como referência para 

a análise do trabalho de campo o Currículo Básico, relativo à disciplina de Educação 

Artística, elaborado na gestão 1989 a 1992, reorganizado na gestão 1993 a 1996 e gestão 1997 

a 2000, que estava em vigor (ver Anexo II). 

 A partir do exposto até aqui, então, optou-se por recortar alguns conceitos-chaves, 

abstraídos do próprio documento, que norteassem o trabalho pedagógico do professor em sala 

de aula. A análise, a seguir, se faz partindo da procura destes conceitos-chaves nas falas das 

professoras, a partir da entrevista em sua íntegra, na qual a pesquisadora perguntou, além de 

todas as questões já citadas, sobre os fundamentos da proposta do Município. Esta 

identificação tem como objetivo verificar a presença e/ou ausência destes conceitos-chaves do 

Currículo Básico em análise, nas falas das professoras. 

 Destacam-se os seguintes conceitos-chaves do encaminhamento metodológico da 

proposta oficial previsto para a disciplina de Educação Artística: Intenção (p. 346); 

Comparação (p. 346); Compreensão das estruturas artísticas na produção humana (p. 

346); Trabalho de estruturação artística a partir dos seus elementos caracterizadores, na 

construção do conhecimento social (p. 347); Trabalho com as estruturas artísticas na 

perspectiva do trabalho criador (p. 355); improvisação (p. 357); problematização (p. 

357); crítica (p. 357), e os conceitos-chaves da sistematização dos conteúdos: 

simultaneidades (p. 358); paisagem (p. 359). 

 A descrição dos conceitos-chaves, a identificação das dez professoras, descrições das 

expressões sugeridas pelas professoras estão dispostas no seguinte quadro: 
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 Quadro 02: descrição dos conceitos-chaves do currículo 

 

 

PROF.ª 

CONCEITOS-

CHAVES 

Z C CR A P I V E L M 

Intenção x x x x x x x x x x 

Comparação x x x x x x x x x x 

Compreensão 

das estruturas 

artísticas na 

produção 

humana 

x x x x x x x x 

Compreensão 

das estruturas 

artísticas na 

produção 

humana 

Compreensão 

das estruturas 

artísticas na 

produção 

humana 

Trabalho de 

estruturação 

artística a partir 

dos seus 

elementos 

caracterizadores 

x x x x x 

Ele-

men- 

tos 

carac-

teriza

-dores

x x 

Trabalho de 

estruturação 

artística a 

partir dos seus 

elementos 

caracterizador

es 

Trabalho de 

estruturação 

artística a 

partir dos seus 

elementos 

caracterizador

es 

Trabalho com 

as estruturas 

artísticas na 

perspectiva do 

trabalho criador 

x x x x x x x x 

Trabalho com 

as estruturas 

artísticas na 

perspectiva do 

trabalho 

criador 

Trabalho com 

as estruturas 

artísticas na 

perspectiva do 

trabalho 

criador 

improvisação x x x x x x x x x x 

Problemati-

zação 
x x x x x x x x 

Problemati-

zação 

Problemati-

zação 

crítica 
x x x x 

crí-

tico 
x x 

crí-

tico 
crítico crítico 

simultaneidades x x x x x x x x x x 

paisagem x x x x x x x x x x 
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 Como indicado anteriormente, duas professoras responderam inicialmente por escrito, 

justificando falta de disponibilidade de tempo. A Prof.ª L respondeu o questionário por escrito 

e com alguma insistência, foi entrevistada pessoalmente pela pesquisadora. Somente a prof.ª 

M não pode ser entrevistada, não por dificuldades da entrevistadora, e respondeu o 

questionário apenas por escrito.  

 Ao analisar o quadro 02, observa-se que cinco dos dez conceitos-chaves não foram 

mencionados em nenhuma das entrevistas. São eles: o conceito-chave crítica foi mencionado 

por quatro professoras e os demais quatro conceitos-chaves foram mencionados por três 

professoras. Estas duas professoras que apontaram quatro dos conceitos são justamente as 

professoras que entregaram inicialmente o questionário por escrito, ressaltando ainda que, das 

outras oito professoras que foram, de fato, entrevistadas, somente duas citaram um único e 

mesmo conceito-chave, a crítica, e outra professora citou outro conceito, os elementos 

caracterizadores. Percebe-se com clareza, que o fato desta Rede de Ensino ofertar cursos de 

capacitação aos professores, bem como oportunidades de leitura coletiva dos documentos 

oficiais, parece ocasionar, como função direta, a apropriação dos conceitos norteadores da 

proposta curricular ao ideário do professor. Assim, da mesma forma, como marca 

metodológica, tende a instalar-se, por entender uma função pacificadora do vazio teórico 

sentido pelos professores, outras desejadas pelas instituições, mas advindas de um planejador 

externo ao próprio sujeito da ação docente, passam ao largo ainda que reiteradamente. 

 Há que sublinhar o fato das duas professoras que citaram cinco dos dez conceitos-

chaves, distinguindo-se de todas as outras, sendo que entregaram inicialmente o questionário 

por escrito. 

 Cabe ressaltar que, no dizer de Baibich-Faria (BAIBICH-FARIA, 2007, conversa 

informal) a marca deixada nos professores relativa às três últimas gestões municipais, 

expressas no Currículo Básico do Ensino da Arte, revela mais pelo que não existe, isto é, pelo 

fato de ter permanecido como intenção de quem concebeu, provavelmente desejando que os 

“executores” executassem, do que pelo que efetivamente mostra. Tanto assim que os sujeitos 

que talvez tenham mais crítica relativamente à sua fragilidade epistemológica-conceitual, 

tenham optado pela “cópia”, ainda que não declarada, da proposta para falar dela. 
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3.2.1 “Eles não falam que é Metodologia Triangular, mas não deixa de ser” 
 

 

 Três professoras, ou seja, 30% dos sujeitos dessa pesquisa, ao serem inquiridas sobre o 

que fundamenta a proposta da RME indicam a Proposta Triangular. Esta é uma questão 

bastante complexa, ressaltando-se que esta pesquisa não tem o propósito de fazer um estudo 

aprofundado sobre o currículo básico da RME, como já citado anteriormente. Todavia, o 

modo como as professoras falam sobre a proposta do Município aponta fragilidades sobre as 

questões epistemológicas do próprio currículo.  

 A este respeito, Corazza afirma que ao agir, um currículo sempre significa algo 

diferente do que faz e faz algo diferente do que significa (CORAZZA, 2001, p. 12). Seguindo 

esta linha de raciocínio, há de se considerar que o professor é influenciado pelo currículo e o 

currículo é influenciado pelo professor. Muitas vezes o professor, envolvido pelo discurso 

idealista da profissão, acredita que suas escolhas são por ele definidas; porém, as condições de 

trabalho e os discursos hegemônicos que o rodeiam estruturam e definem o que deve ser 

valorizado. As marcas do que já passou e do que está acontecendo se mesclam, e neste 

processo de mescla, pode-se observar como conceitos acabam se esgarçando, de tal forma que 

se aproximam.  

 Desse modo, algumas professoras definem o próprio currículo básico para a disciplina 

de Educação Artística a partir da Proposta Triangular, ainda que suas concepções teóricas 

sejam conflitantes. Este fato reitera o entendimento de que a justaposição conceitual que resta 

aos professores como atitude, é alternativa (não consciente) que lembra a da Grécia antiga, na 

qual alguns sujeitos observavam, pensavam e planejavam (theoríein) enquanto outros 

executavam (os escravos). Daí o fosso entre teoria e prática e a concepção até hoje vigente 

para muitos de que ao professor cabe apenas executar o que outros pensam. 

 Cabe apontar novamente que, neste estudo, não se pretendeu identificar as concepções 

que permeiam a proposta curricular do Município, contudo ressalta-se que se observou que a 

Proposta Triangular não faz parte da mesma, pelo menos de forma explicita. O que, de fato, 

pode-se constatar por meio da análise dos dados é que os próprios sujeitos desta pesquisa não 

têm consciência das diferenças das propostas a ponto de praticamente “inventarem” uma 

fusão entre o que é a Proposta Triangular e o que é a proposta do Município.  

 A Profª. A nos afirma sobre a Proposta do Município: 
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 Na realidade eles não falam que é Metodologia Triangular, mas não deixa de ser. 

 

 A Profª. V nos afirma sobre como a Proposta do Município clarifica: 

 

 Bem, eu entendo que ela se fundamenta inclusive na Proposta Triangular, porque ela 
não se diferencia disso, ela especifica um pouco mais, ela clarifica mais, ela clarifica a 
intenção dessa proposta de uma outra forma. 
 

 A Profª. C nos afirma sobre como a Proposta do Município complica: 

 

 Nisso também, da parte da criação, da leitura, da contextualização, parte desse 
princípio. Só que é mais, é bem mais complicado do que a gente espera. 
 

 Acrescenta-se aqui o depoimento da Prof.ª E, que não confunde a proposta da RME 

com a Proposta Triangular, tendo em vista que seu comentário é um interessante desabafo 

sobre suas condições de trabalho e sobre o que pensa do currículo: 

 
 Quando penso no meu procedimento metodológico de 1ª a 4ª Séries faço os passos de 
a Metodologia Triangular. Aqui, nas 5ª Séries, os problemas são outros. É primordial 
primeiro resolver isso: a questão da indisciplina, quantidade muito grande de alunos nas 
salas de aula, pouco tempo de aula, dificuldade de alfabetização, temos alunos que vem da 4ª 
Série que não são alfabetizados. Primeiro tenho que lidar com estas questões. Enquanto eu 
não me sentir feliz como professora de Arte e os alunos gostarem, se encantarem com Arte, 
não penso nisso (nos currículos). Não tem como. Há também as questões de se poder ir ao 
teatro ou o teatro vir a escola, mas não é a mesma coisa. Seria um começo para trabalhar 
com a Metodologia Triangular, mas isto não é uma coisa que eu possa contar. Daí quando 
vem estas teorias todas, eu nem li, li mas não absorvi, eu tenho que resolver estas questões 
primeiro.  
 

 Mais uma vez, fica reiterada a idéia de que uns planejam, fora da realidade da sala de 

aula e outros executam. Fica evidenciada também a concepção empirista de construção do 

conhecimento, bem como da idéia de que o divórcio entre teoria e prática seja natural 

(BAIBICH-FARIA e TEUBER, 2007). Verifica-se ainda, por meio desses depoimentos, 

quantos tantos outros aspectos existem além dos teóricos e normativos. Como no dizer de 

Becker: 

 

Isto sugere um caminho didático para a formação de professores: refletir, 
primeiramente, sobre a prática pedagógica da qual o docente é sujeito. Apenas, então, 
apropriar-se de teoria capaz de desmontar a prática conservadora e apontar para as 
construções futuras. Em geral, a formação de professores segue o caminho (currículo) 
inverso: apropriar-se da teoria e, em seguida, impô-la à prática, através de receituários 
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didáticos, independentemente de sua pertinência a esta mesma prática (BECKER, 
1993, p. 332). 

 

 Desse modo, criam-se e cristalizam-se compreensões equivocadas, e nem por isso 

menos danosas, a respeito das propostas pedagógicas ativas. Identifica-se assim, aqui, a 

possibilidade de próximos estudos mais aprofundados que venham a contribuir para campo do 

ensino da Arte, e mais precisamente na formação do professor de Arte já atuante. 

 

3.2.2 Currículo é uma Bíblia 
 

 

 Nesta análise destaca-se outro aspecto mencionado por uma das professoras, ainda que 

não se tenha a intenção de fazer um estudo aprofundado sobre as questões curriculares, como 

apontado anteriormente. A questão que aqui chamou a atenção foi o fato de o currículo ser 

entendido como algo demasiadamente amplo, isto é, que abrange aspectos e conteúdos a 

serem escolhidos num universo quase que indeterminado.  

 Para Profª. C o currículo, a princípio, deveria ser um ponto de partida, uma referência 

para se iniciar o trabalho docente, contudo, devido à sua extensão e grandiosidade, ela o 

considera como que um livro tão grande como a Bíblia: 

 

 É um ponto de partida, um pontão de partida, uma bíblia. Um ponto de partida é uma 
coisinha menorzinha, fazer o quê? Fica sem aplicação, fazer o que com aquilo? Muitas 
desistem, né? 
 
 E ainda a Prof.ª A, ao relatar o que leva em consideração ao selecionar e organizar os 

conteúdos para trabalhar com seus alunos: 

 

 (...) Contanto que você trabalhe conteúdos variados porque é muito extenso. Procuro 
estar selecionando dentro do currículo, pelo menos para prestar contas. 
 

 Este pode ser um indicativo de que as professoras, ao se depararem com referenciais 

tão amplos e ao tomarem suas definições sobre suas ações, se sentem fragilizadas pela 

condição teórica, ora com relação às suas próprias condições teóricas, ora com as dificuldades 

apresentadas pelo próprio currículo, e como apontado anteriormente, se abraçam a 

metodologias que possam significar um conforto, um certo trilho teórico. Assim, o espaço de 
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insegurança conceitual favorece a cristalização de modos de fazer acríticos, justaposições, 

diluições e fragmentações. 

 

3.3 Analisando as entrevistas: questões sobre o ensino da Arte 
 

 

 Com o intuito de compreender mais profundamente as marcas deixadas pela Proposta 

Triangular nos professores, e, considerando-se o papel inegável do trabalho de Ana Mae 

Barbosa na história do ensino da Arte no país, quase que confundido com o retrato das duas 

últimas décadas do século passado no que se refere à disciplina de Arte, agrupou-se questões 

sobre o ensino da Arte relacionadas com a identidade da disciplina. 

 É pertinente e necessário ressaltar que as questões sobre o ensino da Arte estão 

diretamente ligadas aos rótulos e preconceitos dados à disciplina e aos professores de Arte 

dentro do contexto escolar. As representações sobre o ensino da Arte na escola acabam 

interferindo na maneira como o coletivo escolar observa a Arte como disciplina. 

Considerando-se o professor como um agente de primeira ordem no processo da dinâmica 

curricular, as relações que ele estabelece com a área do conhecimento que vai ensinar indicam 

formas de relações estabelecidas na escola. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte: 

 

A questão central do ensino de Arte no Brasil diz respeito a um enorme descompasso 
entre a produção teórica, que tem um trajeto de constantes perguntas e formulações, 
e o acesso dos professores a essa produção, que é dificultado pela fragilidade de sua 
formação, pela pequena quantidade de livros editados sobre o assunto, sem falar nas 
inúmeras visões preconcebidas que reduzem a atividade artística na escola a um 
verniz de superfície, que visa às comemorações de datas cívicas e enfeitar o cotidiano 
escolar (BRASIL, p. 31, 1997).  
 
 

 Apoiado nesta afirmação do PCN Arte, aponta-se para a falta de clareza e de 

fundamentação teórica consistente que impede que professores de Arte atinjam uma 

compreensão mais efetiva de suas referências conceituais e metodológicas para alicerçar suas 

ações pedagógicas. Decorre daí também que seria a precariedade da formação, as visões 

preconceituosas sobre a Arte e seu ensino, a falta de material adequado para as aulas práticas, 

a falta de material didático para dar suporte às aulas teóricas, o curto tempo de aula dedicado 

à disciplina, a questão da polivalência, que mantêm o espaço pouco definido da área com 

relação às outras disciplinas do currículo.  
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 Sem a intenção de transformar essa análise em uma análise das condições dos 

professores de Arte e sua disciplina, ou em um libelo, é preciso considerar, no entanto, como 

de suma importância, a exposição destas problemáticas, que já foram brevemente referidas 

anteriormente neste estudo e que irão contribui para a compreensão do universo dessa 

pesquisa. Destaca-se, a seguir, alguns comentários que saltaram aos olhos da pesquisadora 

sobre as questões do ensino da Arte. 

 

3.3.1 “O professor de Arte é igual à bombril”  
 

 

 Não se constitui uma novidade o fato de que o professor de Arte, e do próprio ensino 

da Arte, serem ambos vítimas de um lento e gradual processo de desvalorização, que envolve 

os professores e as disciplinas que participam do currículo das escolas de ensino formal no 

Brasil. Sobre esta questão, Buoro afirma que: 

 

A preocupação e o engajamento na tentativa de compreensão e superação da 
contradição valor/não valor encaminham à percepção de que persistem na formação 
do educador de arte problemas que tendem a acentuar-se, comprometendo a já 
combalida imagem que ele e sua disciplina sustentam na realidade das escolas 
brasileiras (BUORO, 2003, p. 60). 

 

 Essa autora afirma que esta questão emerge sempre que se busca compreender a ação 

do professor de Arte no ensino formal e conclui que o professor contribui para o 

enfraquecimento de seu objeto de trabalho na medida em que o ensino de seus conteúdos 

termina por ser estabelecido como aporte de outras áreas do conhecimento, como História ou 

Geografia ou Língua Portuguesa. Não conseguindo trabalhar os conteúdos de sua própria 

disciplina, e assim o objeto do ensino da Arte, vê-se reduzido à condição de ilustração para 

propostas de outras disciplinas (BUORO, 2003, p. 61). 

 Dessa forma, quando a parceria de Artes com outras áreas do conhecimento não 

absorve conteúdos próprios do ensino de Arte, e quanto às inúmeras datas comemorativas que 

a escola entende ser necessário comemorar, solicitando ao professor de Arte fazer a decoração 

da escola e inúmeras outras serventias às quais, se supõe, o professor de Arte sirva, a Profª. 

CR afirma: 

 

 Eu acho que o professor de arte, ele é igual à bombril, ele tem mil e uma utilidades 
dentro da escola. 
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 E assim são algumas idéias existentes da aula de Arte para a prof.ª L: 

 

 É claro que o ensino (de Arte) varia de escola para escola, de professor para 
professor, e, de certa forma isso é enriquecedor, sempre que deixa de lado ou modifica 
aquela idéia de confundir as aulas de Arte com lazer, terapia, descanso das aulas “sérias”, 
momento para fazer a decoração da escola, festas cívicas, entre outros... 
 

 Essas idéias a que a professora acima se refere são representações do ensino da Arte 

que acabam configurando sua própria identidade. Nesse caso, as identidades do ensino da 

Arte estão diretamente vinculadas às representações do que foi construído no espaço escolar e 

nessa área do saber, pois trata-se de algo que é construído cultural e historicamente. 

Identidade, segundo Silva, é o conjunto daquelas características pelas quais os grupos se 

definem como grupos: aquilo que eles são. Aquilo que eles são, entretanto, é inseparável 

daquilo que eles não são, daquelas características que os fazem diferentes do outros grupos 

(SILVA, 2001, p. 46). É preciso considerar, no entanto, que mesmo atuando na mesma 

disciplina, não é possível que profissionais pensem da mesma maneira. Por isso, talvez, seja 

mais apropriado chamar de identidades, sendo que esse lugar comum remete às mais 

diferentes realidades presentes nas escolas. 

 Como, por exemplo, pode-se observar neste relato da Prof.ª Z sobre uma visão que se 

tem do professor de Arte e sobre o que acredita ser a função e o papel do ensino da Arte, 

manifestando-se criticamente as respeito do valor/não valor do ensino da Arte: 

 

 Eu acho que ele precisa conhecer esses códigos para poder trabalhar isso com os 
alunos, eu penso que ele precisa ter essa visão também e não um fazedor de pequenos 
trabalhos que a gente acaba vendo em grande parte das escolas que até fica legal, às vezes 
fica bonitinho. Ele tem que ver a área de artes como uma área de conhecimento, acho que 
aqui na escola já avançou, a gente vê em outras escolas acaba que qualquer professor vai 
dar aula, o professor que não dá certo em outras, professor de classe que acaba dando aula 
de Arte mais para fechar a permanência e outras razões que não àquela que eu acho que é 
alfabetizar esteticamente. Eu acho que isso é um direito do cidadão e eu penso que o 
professor deva entender Arte e a primeira coisa é entender Arte como uma área de 
conhecimento passível de ser descoberta, de ser aprendida pelas pessoas. 
 

 Para a Prof.ª CR é função da escola a promoção do status do ensino da Arte, conforme 

diz: 

 A escola tem que valorizar a questão do ensino da Arte na escola para que o aluno 
perceba como significativo. Quando a escola de maneira geral, a direção, a equipe 
pedagógica valoriza o ensino da Arte, o aluno valoriza. Ele tem vontade de aprender, ele 
quer ficar participando, ele quer se interar quer fazer parte, então a escola tem que promover 
o ensino da Arte. 
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 Destaca-se também o relato da Prof.ª E, que aponta para uma confusão para com o 

objeto de trabalho do professor de Arte, ao afirmar que: O professor a princípio precisa ser 

um artista; ou ainda: como já disse, o professor de Arte tem que ser artista, tem que estar 

experimentando Arte na sua vida pessoal. Cabe, nesse momento, diferenciar objeto de 

trabalho do professor e o do artista. O objeto de trabalho do ensino da Arte são as 

representações artísticas, e assim, não necessariamente o professor deva ser um artista para 

compreendê-las e/ou conhecê-las. A matéria com a qual o artista trabalha é a realidade 

humana, social, com a vida. Grosso modo, a obra de arte é o ponto final do processo de 

trabalho para o artista e o ponto de partida para o trabalho na escola. Trabalhar com as 

representações artísticas é, portanto, o objeto de trabalho do ensino da Arte. 

 Estão assinaladas, a seguir outras questões sobre o ensino da Arte que corroboram a 

desvalorização desta disciplina, produto do sistema educacional que aí está, com todas as 

contradições que o caracteriza. Trata-se das dificuldades enfrentadas pelas professoras, no 

cotidiano escolar, e que de um modo ou de outra foram ditas no espaço criado durante a 

entrevista para que as idéias centrais sobre o ensino da Arte pudessem ser abordadas e que a 

professora falasse sobre suas concepções e metodologias. 

 

 A Profª. I nos diz sobre o tempo de aula de que dispõe semanalmente: 

 

 E com uma aula por semana está sendo o nosso caso, com uma aula acaba ficando 
fútil, acaba ficando... Como se diz: superficial. 
 

 Explicando melhor sobre o desenrolar do trabalho com uma aula: 

 

 Quando eu estou trabalhando uma coisa aqui, nesta quarta-feira, quando eu volto na 
outra quarta-feira, não sabem mais, já perderam, já perderam o fio da meada. Então é muito 
difícil. 
 
 Sobre este mesmo tema a Prof.ª CR diz: 

 

 Existe a burocracia que limita um pouco o trabalho de criação, na minha realidade 
nessa escola aqui, por exemplo, a gente só tem uma aula por semana, à gente não tem espaço 
específico para trabalhar com o ensino da arte. Então assim, limita um pouco a criação 
mesmo. 
 
 Sobre a questão da polivalência, a Prof.ª CR diz: 
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 Mas, assim, como não vigora a lei para que tenha um professor para cada linguagem 
artística, eu acho que o professor de arte tem que estar constantemente se aprimorando em 
todas as linguagens(...). Eu tenho a minha especialização em artes cênicas, então, a escola 
está tão doutrinada em trabalhar as artes plásticas, com as artes visuais. A gente fica sempre 
buscando, sempre se aprimorando, o professor de artes tem que estar envolvido com todas as 
linguagens, apesar de que eu acho que deveria cada professor trabalhar na sua linguagem. 
Eu acho que a gente domina melhor o que a gente se especializou. A gente fica até um 
pouquinho frustrada de trabalhar com as linguagens diversificadas.  
 

 A Prof.ªZ faz uma explanação elucidativa sobre como se posiciona sobre esta questão: 

 

 Daquilo que é possível porque eu também não domino, a gente também não domina 
todas as áreas, aqui especialmente somos todas de artes plásticas, acho que eles sentem falta 
disso, mas também não me arrisco a assumir uma área que eu não tenho conhecimento para 
fazer um bom trabalho, prefiro fazer um bom trabalho naquilo que eu posso fazer, no melhor 
que eu posso. 
 

Sobre esta questão, cabe ressaltar que, conforme apontado anteriormente no Capítulo 

1, foi instituída através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira n.5692/71 a 

inclusão obrigatória da Educação Artística, assim designada porque abrangia o trabalho com 

todos os campos artísticos, nos currículos escolares do ensino fundamental e médio. Esta lei 

tornou obrigatório o ensino de Arte nas escolas e também tornou obrigatório aos professores a 

formação em cursos superiores e polivalentes. O que acontecia até então eram professores 

atuando segundo os conhecimentos específicos de suas linguagens: desenho, música, 

trabalhos manuais, canto coral e artes aplicadas. Nesta ocasião, para o cumprimento da lei, 

surgiram cursos de rápida duração, ou seja, cursos superiores de Arte de duração de dois anos, 

que deveriam preparar e habilitar estes professores para darem aulas em todos estes campos 

da Arte.  

Ainda que se observem avanços no campo do ensino da Arte, nas últimas duas 

décadas do século passado, com o processo de organização política por parte dos educadores 

em Arte e de superação do estado de marginalidade pela via da qualificação do profissional da 

área, bem como, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.9394/96 e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, o surgimento de pesquisa e publicações na área, a 

polivalência persiste - não foi abdicada em prol de um trabalho aprofundado na área dos 

estudos específicos do professor. 

 Sobre a questão salarial a Prof.ª L diz: 
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 Um bom professor é o que sente prazer no que faz e não faz para aparecer, faz pelos 
alunos e principalmente por você em primeiro lugar crescendo, não você em primeiro lugar 
pelo salário porque se for olhar o nosso salário você não trabalha, o professor não é 
valorizado, eu estou fazendo pelo meu crescimento pessoal. 
 

 Sobre a questão das condições apropriadas para trabalhar a Prof.ª C diz: 

  

 Se a escola tem condições, laboratório de informática começa daí. Se não tem 
recursos nenhum, não tem como chegar, muitas vezes também à gente tem a vontade de 
trabalhar, mas a escola, o ambiente não tem recurso, daí fica mais aquela parte de teoria, 
mas você trabalha só no blábláblá e não dá muito certo. 
 

 E pondera ainda sobre os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno 

aprenda indica os mesmos problemas: 

 

 E tem os fatores aí de ambiente, espaço, recursos materiais pouquíssimos ou quase 
nada. Às vezes só tem caderno, lápis de cor e você têm que se virar com o mínimo. É difícil só 
no blábláblá, com um monte de turma só no blábláblá é capaz de ficar sem voz. 
 

 E se manifesta dizendo: 

 

 Queria dizer também que é grande o número de turma. Porque você precisa de tempo 
prá fazer o planejamento. Trabalho com 16 turmas. É complicado, escolher com que 
trabalhar, não dá pra trabalhar com todos. (...) Tem a falta de disciplina. A escola não pensa 
que eu saio daqui e vou para outra escola. É a gente acaba sempre caindo na questão do 
salário. 
 

 A Prof.ªE queixa-se: 

 

 Na faculdade você tem acesso a cursos bons, mas na hora de dar aula não é bem 
assim. Não há só problemas com Artes Visuais, no Teatro temos falta de espaço porque a 
sala de aula é um espaço limitado, só tem o espaço da frente, é limitado, preciso de um palco 
mesmo para trabalhar. 
  

 A Prof.ª I sobre o pré-requisito extenso que o professor de Arte tem a cumprir: 

 

 O objeto de trabalho do professor de Arte ele é muito vasto, é muito amplo e até fica 
redundante porque você diz que esta perguntando da própria Arte e você diz: eu trabalho a 
Arte, mas a Arte onde? E como? Qual? 
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 Assim, diante das questões sobre o ensino da Arte acima mencionadas, pode-se 

configurar o cenário com o qual o professor de Arte convive no espaço escolar, legitimando a 

debilitada imagem que a disciplina de Arte e ele próprio, o professor, possuem na realidade 

das escolas brasileiras. O permanente processo de desvalorização da disciplina, evidenciado 

no pouco tempo de aula, na polivalência, na formação e na atuação do professor, nas 

condições materiais inadequadas para o ensino, nos baixos salários, é, assim, auto-perpetuado. 

 A superação desta condição de menos-valia poderia ser buscada (a) tanto no 

rompimento da cisão teoria e prática, mediante a possibilidade do professor construir uma 

consciência epistemológica relativamente à sua área de atuação, ao mesmo tempo em que se 

constitui como sujeito epistêmico, sujeito sabedor e construtor de conhecimento; quanto (b) 

na redefinição de uma prática docente, ela mesma fonte e produto da condição expressa 

acima, que, a um só tempo imploda os preconceitos que a Arte e o ensino da Arte sofrem, e 

reconstrua novo edifício que os abrigue.  

 Para que o professor de Arte seja artífice desta destruição/reconstrução faz-se 

necessário uma reconstrução de sua própria identidade, mediante a organização político-

acadêmica. Aliás, cabe ressaltar ter sido esta uma das grandes metas buscadas e, de certa 

forma, atingidas, pela ação da Professora Ana Mae Barbosa. Entretanto, o momento 

contemporâneo pede a transcendência da justaposição epistemológica legada pela Proposta 

Triangular, acrescida pela precária apropriação feita pelos professores de Arte (BAIBICH-

FARIA e TEUBER, 2007). 

 

3.3.2 Da epistemologia subjacente à ação docente dos professores de Arte
  

 

 Para a construção desta análise, sob o ponto de vista das relações pedagógicas que se 

constituem na prática de cada sala de aula, pode-se afirmar que há um movimento de 

polarização que ora tende a valorizar ou o professor ou o aluno, e ora as relações entre 

professor e aluno, no que tange à compreensão de como o conhecimento se constrói. Segundo 

Becker, este fenômeno denuncia determinadas concepções pedagógicas que, traduzidas 

didaticamente, fazem avançar, retardar ou até impedir o processo de construção do 

conhecimento (BECKER, 1993, p. 9). 

 Assim, esta pesquisa busca localizar a concepção pedagógica do professor e pode 

contribuir nesta análise identificando, ora uma pedagogia centrada no professor – modelo 
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empirista; ora no aluno – modelo apriorista ou inatista; e uma pedagogia centrada na relação 

que tende a desabsolutizar os pólos da relação pedagógica, dialetizandos-os, - modelo 

interacionista. Cabe relembrar que Ana Mae define a Proposta Triangular como interacionista. 

As concepções pedagógicas das professoras entrevistadas, - subjacentes ao trabalho docente -, 

podem manifestar-se predominantemente apriorista em alguns casos, predominantemente 

empirista noutros, ou, ainda, uma mistura mais ou menos equilibrada dessas duas 

possibilidades, e ainda sinalizar o modelo interacionista. 

 Assim, o depoimento da Prof.ª I indica a mais clássica concepção pedagógica 

iluminada pela epistemologia empirista. A epistemologia empirista constitui, em larga 

escala, o fundamento teórico da pedagogia de repetição ou da reprodução. A Prof.ª I o chama 

de modelo da caixinha: 

 

 Sabe que tem ainda muitos professores da prefeitura de arte que ainda dão tudo 
mimeografadinho prô aluno pintar. Muitos, muitos. Uma época davam qualquer desenho 
para o aluno pintar, para o aluno colorir, agora não. Até tem uma... Estão trabalhando 
outras culturas, outras coisas, mas vai o desenho pronto para o aluno pintar, vai o modelo, o 
modelo da caixinha... Olha, sinceramente eu não sei por que trabalham tanto de 1ª a 4ª 
cultura grega e egípcia, eu acho tão distante de um aluno de 1ª a 4ª, mas é uma proposta que 
a prefeitura dá... Então tem lá todas as egipciazinhas coloridinhas tudo igual ou então vai 
fazer tudo com dourado por que tinha muito ouro ou então vai fazer não sei o quê, fazendo 
múmias, fazendo... olha, sinceramente...muito distante e eu acho que isto também contribui 
para o aluno chegar na 7ª e 8ª e o aluno ficar limitado porque ele sempre recebeu a idéia 
pronta só para ele acrescentar alguma coisa então para partir dele fica mais difícil. É pena 
porque o aluno de 1ª a 4ª tem duas aulas, são cem minutos de aula por semana e é mais do 
que de 5ª a 8ª. 
 

 Pode-se dizer que, nesta afirmação, a professora posiciona-se criticamente frente a este 

“modelo das caixinhas”, por constatar em seus alunos a anulação de suas capacidades 

criativas. Esta é a marca registrada do empirismo. Paulo Freire, em A pedagogia do oprimido, 

descreveu amplamente este processo classificando-o de educação domesticadora: o professor 

é visto como alguém que sabe tudo e o aluno como alguém que não sabe nada. Dado este 

pressuposto, do aluno é cobrada uma atitude passiva para que ele possa “ouvir” e “ver” a fala 

e a exposição do professor. A aprendizagem é centrada na transmissão de conhecimento. Se a 

criança é entendida como sendo, ao nascer, tabula rasa em termos de conhecimento, a 

aprendizagem só poderá ser entendida como algo que vem de fora e adere à mente infantil. O 

conhecimento é algo que vem do mundo dos objetos (meio físico ou social); portanto, o 

mundo do objeto é determinante do sujeito, e não o contrário. No modelo empirista é admitida 

a como determinante a interferência do objeto sobre o sujeito e não o contrário. O sujeito é 
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passivo, atividade é propriedade do objeto; este é constituído, sob o ponto de vista 

sociológico, pelo meio social que, por sua vez, subsume o meio físico (BECKER, 1993, p. 

99).  

 

 Esta pedagogia e a didática pela qual ela se manifesta identifica-se com o conceito de 

treinamento. Para Becker, o sub-produto inevitável de tal relação didático-pedagógica é a 

morte da criatividade. Não há lugar para a novidade em tal relação. Reproduz-se o que já 

existe; o que não existe não pode ser reproduzido; o que pode ser reproduzido não ter valor 

pedagógico (BECKER, 1993, p. 335).  

 Assim a Prof.ª I diagnostica:  

 

 Lá na escola eu não entendi ainda porque tá ainda com uma aula, porque realmente 
os alunos são bons, eles desenvolvem tudo, mas a parte de criação, de sair um pouco, na 
viajem, eles não viajam. 
 

 Constata-se, ainda em seu relato, que apesar de todos os avanços tecnológicos e 

equipamentos possíveis de se utilizar como um recurso na prática pedagógica, ainda não está 

excluído do contexto escolar um instrumento tradicional: o mimeógrafo. Este instrumento, 

quando utilizado na reprodução de imagens, pode, pelo uso impróprio da matriz que perde  

qualidade quando não é refeita, provocar equívocos na interpretação da imagem. Essa 

ferramenta também pode ser mal empregada quando as matrizes são elaboradas com imagens 

estereotipadas22, entendidas aqui como aquelas que não são artísticas, ou seja, imagens 

extremamente simplificadas, feitas com o objetivo de serem facilmente reproduzidas a partir 

de uma matriz. Utilizando uma imagem estereotipada, a criança pinta, colore ou aplica 

diferentes papéis nos espaços configurados, que lhe são dados numa folha de papel, de forma 

mecânica e condicionada. 

 O ponto alto do empirismo é o teste da experiência: nada aceitar que não tenha 

passado pela experiência. Ainda segundo Becker, nas relações de ensino e aprendizagem 

escolares, dificilmente as coisas acontecem com a radicalidade própria do empirismo, isto é, 

na sua forma pura (BECKER, 1993, p. 99). 

 É claramente empirista a Prof.ª I. Diz ela: 

 
                                                 
22 FERREIRA, S; SILVA, S. “Faz o chão para ela não ficar voando”: o desenho na sala de aula. In: FERREIRA, 
S. (Org.) O Ensino das Artes, construindo caminhos. São Paulo: Papirus, 2001. (p.146-179) 
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 Depois você vai caminhando e buscando com os colegas e vendo as coisas novas e as 
coisas que deram certas e as que não dão. Sabe, eu acho que assim bem experimental. É 
claro que você lê, que você busca informações, mas vai no experimental. 
 

 Constatam-se também, nas falas das professoras, afirmações que negam a 

possibilidade de transmissão de conhecimento no âmbito escolar. São afirmações que, devido 

a sua origem intuitiva, ou seja, originárias da prática de sala de aula pouco refletida, remetem 

a uma postura apriorista. Pode-se dizer que a concepção apriorista é aquela cuja condição do 

conhecimento é dada na bagagem hereditária: de forma inata. A postura apriorista opõe-se à 

empirista na medida em que relativiza a experiência, absolutizando o sujeito, ou seja, o meio 

não participa. O conhecimento é algo que se desperta no aluno, isto é, ele já está aí, mas faltou 

ocasião para se manifestar.  

 No caso no ensino da Arte, esta concepção é notória no chavão, - Arte é uma coisa que 

vem de dentro -, indicando um entendimento do trabalho artístico e da apreciação da imagem 

como atividades misteriosamente inspiradas. A contemplação, desse modo, é uma atividade 

baseada no dom inato e na inspiração gratuita, bastando cultivar uma atitude de 

contemplação e acolhimento para captar o que a obra de arte revela. Parte-se da visão 

predominante de que a Arte obedece a leis misteriosas e quase sagradas, baseadas no dom 

gratuito, inato, fortuito (PORCHER, 1982, p. 14), correlata à idéia de inspiração e 

genialidade como qualidades atribuídas ao artista. Ao ensino só cabe a função de expandir 

algo que já vem constituído na bagagem hereditária. A adoção desse modelo de ensino – seja 

ele consciente ou não – implica na legitimação dos principais preconceitos que a Arte, 

concomitantemente o ensino da Arte, sofrem quando a Arte é entendida como um fazer 

restrito aos talentosos que possuem o dom de “criar”; a arte é entendida como um acessório da 

cultura, um babado, um verniz de superfície; a arte é um puro fazer restrito à técnica, à 

experimentação, a um procedimento numa visão que prioriza a forma e é descolada do 

conteúdo. 

 

 A Prof.ª L diz: 

 

 Ao levar-se em consideração que antes de saber escrever o ser humano expressou e 
interpretou o mundo em que vivia pela linguagem da arte, como algo que vem de dentro do 
(ser) próprio do ser, conclui-se que a arte é inerente ao ser humano. Sendo assim, suponho 
que arte se estimula. O que chamamos de ensinar é estimular o indivíduo a expressar-se por 
meio da arte.  
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 E ainda a Prof.ª L diz: 

 

 Elogio o trabalho, elogiar um aluno, eu faço, falo: - você fala pra tua mãe colocar 
você em um curso, você tem um dom, você vai consegui. 
 

 A Prof.ª P acredita que há um potencial criativo a priori: 

 

 Eu acredito num trabalho que não feche que não bloquei o potencial criativo dos 

alunos. 

  

 A Prof.ª C alinha-se a esta concepção:  

 

 Acho que tem muito de despertar. Fazer o aluno começar a se interessar por isso. Se 
ele se desperta ele aprende muito. 
 

 A fundamentação teórica desse modelo apriorista é dada pela psicologia, pela obra de 

Carl Rogers, e pelos mentores da Escola Nova (BECKER, 1993, p. 10). Nesta pedagogia, 

essencialmente experimental, conforme comentado no capítulo 1 e 2, defende-se a livre 

expressão, (compreendida como um dado subjetivo e individual), a espontaneidade e o 

processo de trabalho dos alunos. Depreende-se que, assim como na Educação, de todo o 

“bom” da Escola Nova, o que restou foi o espontaneismo, o deixar a criança fazer Arte, o 

laissez faire, sem nenhum tipo de intervenção. Este espaço para o subjetivismo pode ter 

contribuído na geração de um espaço oco, um vazio no ensino da Arte, além de confusão e 

fragilidade de conhecimento. 

  Nesse sentido, apresenta-se o comentário da Prof.ª CR como um indício dessa 

presença, visto que o foco de seu trabalho é a expressividade do aluno. Ela diz que o objeto de 

trabalho do professor de Arte é a expressão. As diferentes formas de expressão através das 

diferentes linguagens, que é a expressão das diferentes linguagens: da música, da dança, das 

artes visuais e do teatro. 

 

 E a Prof.ª C, ao dizer com que o professor de Arte trabalha: 

 

 Trabalha com a expressividade de cada um. Posso partir de um artista ou de um 
movimento artístico, ou como o aluno pode se expressar utilizando as linguagens artísticas. 
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 Essa pedagogia centrada no aluno indica outro dado a ser analisado e presente na fala 

das professoras. Trata-se da escolha dos conteúdos a partir do gosto e realidades dos alunos. 

Se os objetivos da aula de Arte na escola são, segundo a fala de algumas professoras, o 

interesse dos alunos, a sensibilização, a obra enquanto emoção, sensação, não há razão para 

a preocupação com qual conteúdo se está trabalhando, desde que priorizem espaços para que 

esses aspectos sejam privilegiados. 

 A Prof.ª A diz sobre com o que um professor de Arte trabalha: 

 

 Primeiro o professor deve trabalhar com o interesse dos alunos e com o que ele gosta 
também. 
 

 E afirma que suas escolhas sobre os conteúdos são definidas pelos alunos: 

 

 Procuro deixar aberto para que eles escolham assim parte do interesse deles. Mas, 
hoje já nem tanto porque percebi que eles não têm muita idéia de conteúdo, dou sugestões e 
eles escolhem o que querem.  
 

 E ainda considera indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda: 

 

 Primeiro o interesse. O aluno deve estar disponível a receber e trocar informações, a 
pesquisar. Na verdade cada um vai buscar o que é de seu interesse. Tem que ter 
disponibilidade, vontade, se não tiver isso não adianta. O professor tem que fazer com que a 
proposta seja interessante se não o aluno não vai achar importante. 
 

 Para a Prof.ª E: 

 

 Trabalho de acordo com o interesse dos alunos porque não quero que façam por nota. 

 

 A Prof.ª sobre suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos: 

 

 Tudo pode ser escolha na hora de trabalhar com os alunos. 

 
 A Prof.ª C diz sobre quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno 

aprenda:  

 

 O interesse. Só vou conseguir o interesse dele se eu mexer com o emotivo dele, a parte 
psicológica, por isso é importante partir do que ele traz, do conhecimento de vida dele. 
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  E ainda sobre o que o professor precisa saber para ensinar Arte:  

 

 Além do conhecimento básico ele tem que ter muita sensibilidade, saber despertar isso 
no aluno. Acho que isso é até o mais importante e o mais difícil. Essa parte da sensibilização. 
 

 A Prof.ª P fala de suas escolhas ao trabalhar com seus alunos: 

 

 O meu processo é esse de verificar questões ali da comunidade, a gente tem a prática 
já da escola do começo do ano de fazer levantamento da comunidade, às vezes no meio do 
percurso a gente descobre que não era tão por ali como a gente pensou porque surge uma 
necessidade maior, o planejamento também não é engessado, ele é flexível ainda mais na 
área de artes. Mas eu procuro partir sempre do aluno. 
 

 E ao falar como se ensina Arte na escola afirma: 

 

 Acho o primeiro passo é conhecer quem é o teu público, a comunidade dele, que 
contexto ele vem, quais são as bases do conhecimento que ele tem, eu acho que o primeiro 
passo é esse pra depois você partir para uma proposta de planejamento, mas que vá 
contemplar as necessidades especificas daquele público. 
 

 A Prof.ªI sobre o que o professor precisa saber para que o aluno aprenda: 

 

 O professor precisa saber é tocar, no caso é levar o aluno por um caminho que 
alguma coisa o toque, mexa com ele. No emocional mesmo, na sensação porque senão eles 
ficam fazendo trabalhinho, sabe, o que a gente mais vê.  
 

 E ainda ao explicar como trabalha: 

 

 É mais ou menos assim: a professora de português está fazendo teatro de 
Shakespeare, mas está trabalhando o texto. Na aula do ensino da Arte a gente iria trabalhar 
a encenação do aluno, toda a parte cênica, a parte da linguagem, então é diferente, lá o 
professor vai trabalhar o texto e nós vamos trabalhar a obra que ele fez enquanto emoção, 
sensação, passar alguma coisa pela ação e não só pelo texto. 
 

 De um modo menor, constata-se em algumas nas afirmações das professoras 

indicações que negam, por um lado, o saber absoluto atribuído ao professor, o autoritarismo 

daí derivado, a ignorância absoluta atribuída ao aluno e a subserviência e inanição que lhe são 

cobradas; e por outro lado, nega-se a pretensa incapacidade de o professor influi no aluno, a 

inutilidade dos conhecimentos deste, o autoritarismo do aluno e a pretensa auto-suficiência de 

seus instrumentos de acesso ao conhecimento. O suporte desse modelo encontra-se na 



 

 

114

psicologia de Piaget, na obra pedagógica de Paulo Freire, em pedagogias de fundamentação 

marxista: a psicologia do desenvolvimento de Vigotsky, em Gramsci, Wallon, etc. Sua 

fundamentação epistemológica encontra-se no interacionismo de tipo construtivista 

(BECKER, 1993, p. 11). 

 A Prof.ª M, única professora que respondeu o questionário por escrito, ao ser pergunta 

se Arte se ensina: 

 

 Sim, o ser humano não nasce “sabendo” arte. Se arte é cultura – produto do existir do 
homem, o ser humano terá que apropriar-se deste conhecimento e a escola é um dos espaços 
que devem possibilitar esta apropriação para nutrir esteticamente os seus sentidos. 
 

 A Prof.ª L, na sua resposta por escrito afirma sobre o que orienta o como trabalhar 

com seus alunos: A especificidade das linguagens artísticas, tendo como base o entendimento 

da arte e das formas de expressão como produção cultural, social e histórica. Na entrevista 

suas afirmações tornam-se aprioristas como exemplificado acima.  

 

 A Prof.ª Z diz conceituando o trabalho do professor como uma mediação: 

 

 Em Artes não, os conceitos são flexíveis, e, portanto, isso pode ser ensinado, mas acho 
que ele fica mais uma mediação do trabalho do professor, o trabalho do aluno mediado pelo 
professor. 
 

 E ainda: 

 

 Conteúdos que eu trabalho com eles: desde artistas e movimentos, eu procuro e 
também isso é uma coisa pessoal, eu procuro ver aqueles conteúdos que movam essas 
crianças e adolescentes para o esclarecimento, que sejam capazes de esclarecê-los, que os 
emancipem, que dêem autonomia, que sejam capazes de fornecer autonomia estética. O 
tempo todo minha preocupação é essa. 

 

 Em suma, sobre as epistemologias subjacentes à ação docente dos professores de Arte 

observou-se que: (a) uma professora mostrou-se empirista; (b) sete aprioristas e (c) três 

interacionistas, sendo que duas delas foram as professoras que entregaram por escrito seu 

questionário. Depreende-se, nesta análise, que a percepção do professor acerca do que seja o 

discurso “educacionalmente correto”, que valoriza e pede idéias interacionistas, é nítida e 

aparece exatamente naqueles depoimentos que puderam ser “preparados” por escrito. 
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 Muito significativo de ser sublinhado aqui é o fato (diferentemente da pesquisa de 

Becker com 39 sujeitos professores de todos os níveis de ensino) de que a grande parte seja 

apriorista ou apresente traços de apriorismo em sua concepção. Ainda que tenha sido 

apontada uma superação das amarras do espontaneísmo pelo fato das ações dos professores 

não estarem mais centradas na expressão, e entendendo que este avanço é fruto da própria 

intenção da Proposta Triangular em derrubar esta marca anterior, o que fica, de fato, no 

substrato desta pesquisa, é uma marca apriorista mais forte, a marca do talento. A idéia de que 

o talento artístico seja um dom configura-se como uma das marcas “tatuadas na alma” dos 

professores de Arte (BAIBICH-FARIA e TEUBER, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 23  

 

 

 Este estudo buscou vestígios, mediante um tipo de “escavação arqueológica” de 

marcas da Proposta Triangular, nas concepções de ensino de Arte, bem como nas descrições 

das ações docentes das professoras de Arte, sujeitos dessa pesquisa. Para tanto, utilizando 

análise de conteúdo, e o contexto da Proposta Triangular e da Proposta de Ensino do 

Município de Curitiba, onde se localizam as escolas estudadas, buscou-se ler o dito, o dito nas 

entrelinhas, o dito nos paradoxos, o dito no não-dito. 

 Achados indícios, sinais, e nesta busca, muito mais do que certezas, foram localizadas 

certas constantes e identificadas algumas marcas deixadas que são exatamente estas que se 

pretende explorar aqui, com o intuito de se compreender melhor como e por que foram 

deixadas, com que força tatuaram esses sujeitos e sua ação docente, e em que medida estas 

marcas servem para corroborar estigmas relativos ao ensino da Arte nas escolas. 

A primeira grande constatação que se delineou foi o papel inegável do trabalho de Ana 

Mae Barbosa na história do ensino da Arte no país, quase que confundido com o retrato das 

duas últimas décadas do século passado no que se refere à disciplina de Arte. Sua atuação, no 

final dos anos 1980 e início dos anos 1990, é pioneira, ao propor o remar contra a maré como 

estratégia de organização política e docente; quando conclama a categoria dos educadores em 

Arte na organização de congressos, simpósios, seminários; ao estabelecer um diálogo com 

educadores em Arte brasileiros e estrangeiros; e ao propor a intersecção entre o pedagógico e 

o político no campo do ensino da Arte.  

 Ana Mae Barbosa, a partir de suas pesquisas, propôs uma abordagem metodológica 

denominada Proposta Triangular para o ensino da Arte, um marco nesta área de 

conhecimento, ressaltando-se como uma das principais referências que embasam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte. 

No início de sua trajetória profissional, a autora assumiu uma postura crítica em 

relação à submissão do educador em Arte a modelos educacionais importados e ao processo 

de “introjeção da dependência”, como se pode observar em seu livro Recorte e colagem, no 

qual faz uma análise da influência do pensamento deweyano, caracterizando-o como uma 

                                                 
23 Este texto pode ser, mais do que todo o restante do trabalho, lido como um texto escrito a 10 mãos: Mauren 
Teuber, autora desta dissertação, as Professoras Doutoras Leilah Bufrem e Consuelo A. B. D. Schlichta, que no 
Exame de Qualificação apontaram importantes orientações, a Profª. Dra. Maria Inês Hamann Peixoto, que  
participou de forma decisiva desde o começo desta trajetória e muito especialmente, a Profª. Dra. Tânia Maria 
Baibich-Faria, minha orientadora, que partilhou toda minha angústia de tentar melhor compreender e explicar. 
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colagem fragmentária e descontextualizada com interpretações errôneas e simplificações do 

autor.  

 Em sua trajetória, o meio no qual conviveu durante suas pós-graduações nos Estados 

Unidos, durante a década de 1970, foi determinante em seus estudos. Posteriormente, manteve 

um diálogo e intercâmbio constante com educadores de Arte estrangeiros e uma preocupação 

com a pluralidade na formação dos pesquisadores de ensino da Arte. Nesse sentido, observa-

se que a própria Proposta Triangular é originária da influência de movimentos estrangeiros, 

direcionados ao ensino da Arte, sobretudo pelo DBAE americano. Estes fatos, a forte 

influência de sua formação nos EUA e sua tentativa de assimilar os ditames da teoria de Paulo 

Freire, geraram, como corolário inevitável, uma justaposição de concepções que não 

permitem que a própria concepção da Proposta Triangular tenha coerência epistemológica. 

 Assim, é muito significativo de ser sublinhado aqui o fato de que tudo que a autora 

negava em intenção acabou acontecendo com sua própria proposta de ensino para a Arte. É 

evidente que a própria autora sofreu influência das teorias hegemônicas na sua época de 

formação e, ainda que prenhe de intenção revolucionária, sem entretanto chegar a superar suas 

amarras, gerou nos sujeitos que se filiaram à sua Teoria (método?) impossibilidades 

epistemológicas e de ação docente. 

O resultado das análises desenvolvidas neste estudo deixam perceber, nos sujeitos 

dessa pesquisa, ainda que nem sempre tenham consciência deste fenômeno, que a Proposta 

Triangular deixou marcas profundas e significativas em sua ação docente e em sua concepção 

de Arte e do ensino de Arte.  

Ao serem instadas a falar sobre sua área de conhecimento, a Proposta Triangular foi 

citada espontaneamente por sete das dez professoras; cinco professoras, ao falarem, 

mostraram como a Proposta Triangular é estruturante de seus trabalhos; nove professoras 

espontaneamente referiram-se aos três componentes que caracterizam a Proposta Triangular, 

não necessariamente de modo inter-relacionado; três professoras falaram sobre a releitura 

como uma prática que fundamenta as questões sobre o Fazer Artístico em suas ações 

docentes; e todas as professoras responderam afirmativamente que conheciam Ana Mae e 

assertivamente à pergunta sobre o que é a Proposta Triangular.  

Estes dados revelam a força expressiva que tem a marca deixada pela Proposta 

Triangular. As três ações básicas desta proposta, quais sejam, a leitura da obra de arte, a 

contextualização e o fazer artístico, constituem parte integrante do vocabulário dos sujeitos 

dessa pesquisa, haja vista que nove entre dez professoras citam estes fundamentos em algum 

momento da conversa. 
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Importante que se sublinhe que este fato indica, por sua vez, um tipo de superação das 

amarras do espontaneísmo escolanovista, que anteriormente centrava sua ação na expressão, e 

que caracterizava a concepção e a ação do professor de Arte até então. Este avanço poderia 

ser creditado à Proposta Triangular, objetivo que, aliás, foi expresso claramente por Ana Mae.  

 Depreende-se ainda desta análise, que a marca não aparece somente quando a 

professora fala sobre sua área de conhecimento, mas, sobretudo, quando falam sobre como 

trabalham, o que as orienta nos trabalhos e o que consideram como imprescindível para se 

ensinar Arte. Desta feita, vale ressaltar que, para cinco das dez professoras entrevistadas, o 

modo como se ensina Arte é entendido como sendo três atividades que se inter-relacionam, ou 

seja, pela leitura da obra de arte, pela contextualização e pelo fazer artístico. Assim, é no 

espaço da ação docente que se revela a marca mais profunda deixada pela Proposta 

Triangular.  

 Outro dado de alta relevância refere-se à forma como as professas se relacionam com a 

releitura, marca emblemática dessa proposta. Esta prática está presente na ação docente de 

três professoras, fundamentando as questões sobre o fazer artístico. No entender deste estudo, 

se a compreensão teórica do sujeito professor for superficial, como parece ser para alguns dos 

sujeitos desta pesquisa, o espaço é deveras pequeno para que, entre a condição de emblema, 

de essência, de ícone, se passe para a condição de estigma. Assim, uma das críticas que esta 

pesquisa reitera, relativamente à releitura, é a de que sua adoção, por parte de alguns 

professores, em etapas formatadas no trinômio: leitura (apreciação), contextualização e por 

último o fazer artístico, transformaram-na em uma receita de massa instantânea de duvidosos 

e repetitivos exercícios escolares. 

 Este caráter de receita instantânea é corroborado por outros aspectos inerentes à 

Proposta Triangular ou a forma como ela deve ser implementada junto aos professores. 

Assim, pode-se dizer que, ao afirmar que a Proposta Tringular adota um modelo educacional 

interacionista, Ana Mae propõe, paradoxalmente, uma didática empirista na formação dos 

professores. O fato de considerar que um conjunto de informações é condição suficiente para 

tornar o professor capaz de professorar caracteriza uma concepção empirista acerca da 

construção do conhecimento. Seu entendimento de conhecimento em Arte, 

concomitantemente, restringe-se à gramática e sintaxe visual, patrimônio cultural e História 

da Arte, configurando-se, assim, o conhecimento como um fato e não como um ato, como 

uma ação.  

 Da mesma forma, também corrobora a noção e o uso (abuso?) do “receituário”, no 

entender deste estudo, o que aqui denomina-se de utilização inadequada de “carimbos” vazios 
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de conteúdo, por parte de Ana Mae,  uma outra constante observada na Proposta Triangular. 

Estes “carimbos”, utilizados tal como pastas etiquetadas de arquivos com nome e sem 

conteúdo ou com conteúdo pouco consistente, sem as correspondentes definições ou uso 

incoerente ou sem o devido rigor científico, como por exemplo: cultura do silêncio, pós-

colonialismo, desconstrutivismo, multiculturalismo, interacionismo, construtivismo, pós-

modernismo, dialogicidade, ecologia cultural, pedagogia cultural, pedagogia crítica, entre 

outros, leva o professor a compreensões equivocadas, frágeis, inconsistentes, contraditórias.  

 O resultado das análises aqui empreendidas permite teorizar sobre a assimilação que as 

professoras fizeram da Proposta Triangular, naquilo que ela sugere de metodológico. No 

intuito de assumir uma posição anti-álgica, de busca de maior conforto para o vazio teórico-

conceitual que lhes aflige, ainda que dele não sejam totalmente conscientes, constroem para si 

mesmas, a partir do que a teoria lhes oferece, um abrigo teórico. Este abrigo lhes serve para o 

enfrentamento do dia-a-dia da sala de aula – visto que ensina um como fazer aparentemente 

sustentado teórica e epistemologicamente. A fragilidade e a insegurança teórica, ainda que 

não compreendidas pelo próprio sujeito enquanto tal, constitui, via de regra, um albergue para 

o crescimento e a cristalização de modos de fazer acríticos, de soluções simples, não 

contraditórias, aos quais os professores, como forma de defesa, se aferram. Tal qual um 

“buraco negro”, no sentido que lhe dá a física, este ciclo vicioso de vazio teórico do campo 

incipiente do ensino da Arte seqüestra a autonomia das professoras, ou seja, as possibilidades 

de busca crítica epistemológica. E, ao mesmo tempo, amalga-se a explicações teórico-

metodológicas de caráter paliativo e a guias de caráter eminentemente metodológico.  

Cabe ressaltar que o conjunto de classificações das abordagens interpretativas 

propostas ao professor na leitura da imagem (estética, gestáltica, iconográfica, formalismo, 

iconográfica, psicológica, psicanalítica, fenomenológica, teoria da recepção, semiológica, 

semiótica, desconstrutivista e feminista) juntamente com conhecimento do desenvolvimento 

genérico (emocional, intelectual, social, gráfico, plástico, etc.) da criança, indicados pela 

Proposta Triangular varia, ao contrário do que afirma Ana Mae, de acordo com o 

desconhecimento anterior do professor.  

 Ora, com base no pressuposto da pós-modernidade que possibilita a relativização e 

permite múltiplas e inesgotáveis interpretações, Ana Mae propõe qualquer leitura das obras 

artísticas a partir de qualquer perspectiva teórica, o que possibilita vácuos de consistência 

teórico-metodológica na própria proposta. Assim, nesta perspectiva pós-moderna, tendo como 

a idéia do tempo como puro presente, sem nenhum passado que lhe sirva de referencial 

(CHAUÍ, 1992, p. 153), pode-se pressupor que as imagens estão acima das transformações 
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históricas e das diferenças culturais e, conseqüentemente, podem ser apreciadas como uma 

linguagem sem fronteiras por sujeitos de qualquer tempo ou classe social. 

A pós-modernidade, para Marilena Chauí, caracteriza-se por um irracionalismo que 

conduz a simplificações de questões sociais complexas, como por exemplo, neste caso 

específico, a idéia de que a leitura requer uma resposta de caráter universal. É preciso um 

exame atencioso das práticas de representações visuais produzidas pelos diferentes grupos, 

segundo Schlichta, pois estas contribuem para a construção da consciência individual e social. 

Neste sentido, se faz necessário o entendimento de que as visões de mundo não são 

desencarnadas: a posse e a ampliação dos significados da cultura se dão no contexto das 

práticas específicas que os produzem (SCHLICHTA, 2007). 

A este cenário descrito, que relaciona as inconsistências da Proposta Triangular, sua 

contradição entre “intenção e gesto”, a forma como parece ter sido apropriada pelos 

professores, deve ser acrescido o fato de que a Proposta Curricular, gerada pelos órgãos 

públicos, com concepção epistemológica distinta, também implementada de cima para baixo, 

vem se somar. 

Ainda que, conforme referido anteriormente, neste estudo não se pretendeu identificar 

as concepções que permeiam a proposta curricular do Município, ressalta-se que se observou 

que a Proposta Triangular não faz parte da mesma, pelo menos de forma explicita. O que, de 

fato, pode-se inferir por meio da análise dos dados foi precisamente que os próprios sujeitos 

desta pesquisa não têm consciência das diferenças das propostas, tratando-as como algo 

único. 

 Assim, pode-se dizer que a marca deixada nos professores relativamente às três 

últimas gestões municipais, expressas no Currículo Básico do Ensino da Arte, revela mais 

pelo que não existe, isto é, pelo fato de ter permanecido como intenção de quem concebeu, 

provavelmente desejando que os “executores” executassem, do que pelo que efetivamente 

mostra. Tanto assim que os sujeitos da pesquisa que talvez tenham mais crítica relativamente 

à sua fragilidade epistemológico-conceitual, tenham optado pela “cópia”, ainda que não 

declarada, da proposta para falar dela. 

 Dessa forma, fica reiterada a idéia de que uns planejam, fora da realidade da sala de 

aula, e outros executam. Fica evidenciada também a concepção empirista de construção do 

conhecimento, bem como a idéia de que o divórcio entre teoria e prática seja natural. É 

importante frisar que as políticas públicas, com sua concepção de ensino-aprendizagem que 

trata, muitas vezes, o professor como "tabula rasa", também é responsável por esta 
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justaposição fragmentada aqui observada, cujos resultados são os problemas no ensino e os 

preconceitos em relação ao Ensino da Arte.  

 Sobre as questões do ensino da Arte que estão diretamente ligadas aos rótulos e 

preconceitos dados à disciplina e aos professores de Arte dentro do contexto escolar, 

verificou-se que o permanente processo de desvalorização da disciplina, evidenciado no 

pouco tempo de aula, na polivalência, na formação e na atuação do professor, nas condições 

materiais inadequadas para o ensino, nos baixos salários, é auto-perpetuado.   

 Importante que se frise que no substrato dessa escavação, na análise das 

epistemologias subjacentes à ação docente dos professores de Arte desta pesquisa, 

configurou-se a marca mais profunda, como uma das marcas “tatuadas na alma” dos 

professores de Arte, advinda da idéia de que o talento artístico seja um dom.  

 Observou-se, sobre as epistemologias subjacentes à ação docente dos professores de 

Arte que: (a) uma professora mostrou-se empirista; (b) sete aprioristas e (c) três 

interacionistas, sendo que duas delas foram as professoras que entregaram por escrito seu 

questionário. Assim, é nítida a percepção do professor acerca do que seja o discurso 

“educacionalmente correto” que valoriza e pede idéias interacionistas. 

 Muito significativo de ser sublinhado aqui é o fato de que a grande parte seja apriorista 

ou apresente traços de apriorismo em sua concepção.  Assim, se conclui que a Arte é 

entendida como um fazer restrito aos talentosos que possuem o dom de “criar” correlata à 

idéia de inspiração e genialidade como qualidades atribuídas ao artista. Ao ensino só cabe a 

função de expandir algo que já vem constituído na bagagem hereditária. A adoção desse 

modelo de ensino – seja ele consciente ou não – implica na legitimação dos principais 

preconceitos que a Arte, concomitantemente o ensino da Arte, sofrem com a crença social de 

que a sensibilidade artística é um dom inato e uma inspiração gratuita; a arte é entendida 

como um acessório da cultura; a arte é um puro fazer restrito à técnica, à experimentação, a 

um procedimento numa visão que prioriza a forma e é descolada do conteúdo. 

 A superação desta condição de menos-valia, que o ensino e o professor de Arte 

compartilham na escola, bem como dos outros preconceitos relativos ao ensino da Arte, 

poderiam ser buscadas (a) tanto no rompimento da cisão teoria e prática, mediante a 

possibilidade do professor construir uma consciência epistemológica relativa à sua área de 

atuação, ao mesmo tempo em que se constitui como sujeito epistêmico, sujeito sabedor e 

construtor de conhecimento; quanto (b) na redefinição de uma prática docente, ela mesma 

fonte e produto da condição expressa acima, que, a um só tempo, imploda os preconceitos que 

a Arte e o ensino da Arte sofrem, e reconstrua novo edifício que os abrigue.  
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 Para que o professor de Arte seja artífice desta destruição/reconstrução, faz-se 

necessário uma reconstrução de sua própria identidade, mediante a organização político-

acadêmica. Nesse sentido, o momento contemporâneo pede a transcendência da justaposição 

epistemológica legada pela Proposta Triangular, acrescida pela precária apropriação feita 

pelos professores de Arte. 

 Neste edifício a ser reconstruído, considera-se, a respeito do ensino da Arte, sob uma 

perspectiva histórica, que ele cumpra seus objetivos maiores, quais sejam: a) formar e ampliar 

os sentidos necessários para interpretar o significado dos objetos que constituem a produção 

cultural, ou seja, a formação dos sentidos; b) possibilitar ao aluno o domínio do conhecimento 

artístico necessário à compreensão do significado dos objetos que constituem a produção 

cultural; e c) possibilitar ao aluno o domínio das estratégias de apreciação e produção 

artísticas, como propõe o Currículo para as Escolas da Rede Pública Municipal de São José 

dos Pinhais, a Proposta Curricular de Pinhais e a Proposta Curricular Municipal de Fazenda 

Rio Grande, três municípios pertencentes à Região Metropolitana de Curitiba, que 

diferentemente da RME de Curitiba, propõem estes objetivos e, portanto, seguem premissas 

outras que não a Proposta Triangular. 

 Este estudo defende que (a) as contradições e vácuos de consistência teórico-

metodológica da própria Proposta Triangular, (b) somadas a uma assimilação deformante da 

Proposta toda, por parte das professoras que abraçam apenas a "bóia que lhes socorre" isto é, 

“o método”, (c) tendo como contexto a Proposta da Rede Municipal, com concepção 

epistemológica distinta da Proposta Triangular, cuja elaboração não contou com a 

participação dos professores na condição de sujeitos epistêmicos, mas, pelo contrário, na 

condição de sujeitos meramente executores, constituiu terreno fértil para: (1) manutenção da 

falta de consciência, da parte das professoras, acerca  do papel integrador/norteador que uma 

concepção epistemológica coerente tem para toda e qualquer ação docente; (2) aguçamento da 

justaposição teórico-metodológica, tanto da compreensão do que seja Arte e de seu ensino 

quanto da ação que lhe acompanha no espaço da sala de aula; (3) instalação de uma “certa 

analgesia”, que amortece a angústia do não-saber, saudável para a busca e para a crítica, 

devido ao método utilizado, que parece estar tatuado no fazer/compreender das professoras de 

Arte sujeitos deste trabalho.   

 Assim, todas estas marcas e sinais apontam para possíveis estudos mais aprofundados 

sobre esta problemática, tanto referentes às questões curriculares, bem como à elaboração de 

materiais didáticos para o ensino da Arte, no sentido de didatizar essa discussão do 
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conhecimento artístico, que venham a contribuir para o campo do ensino da Arte, e mais 

precisamente, para a formação do professor de Arte já atuante. 

 O resultado deste percurso, agora apresentado, pode ser entendido apenas como 

algumas reflexões, entre muitas outras possíveis, sobre a Proposta Triangular e a ação 

docente. Ao longo deste percurso, o processo de construção deste trabalho foi o de escolhas, 

decisões, recortes, ajustes e de intensos esforços desta pesquisadora em formação na busca de 

disciplina e persistência. Disciplina na busca por algo melhor e persistência como forma de 

resistência às difíceis condições para ser um educador em Arte.  

 Assim, o que aqui se encontra é resultado, mas, também ponto de partida para outras 

buscas e investigações. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. A 

 

Idade: 33  Sexo: F  

Tempo de magistério: 13 anos  

Formação: Educação Artística – Artes Visuais - (UFPR)  

Séries que leciona: de 5ª a 8ª Séries  

 

ENTREVISTA 

 

1) Arte se ensina?  

Ensina e muito. O aluno se realiza como ser único, expressando-se através das diversas 

linguagens. Eles acham importante só português, matemática. É tão difícil por isso. Mas, no 

sistema também não contribui para isto. Os alunos perguntam por que não tem duas aulas. 

Mas tá de cima. Eles acham que é para preencher horário, para que o aluno possa fazer um 

desenhinho. Tem esse rótulo. O ensino da Arte acaba tendo esse valor. A cultura não é 

valorizada no país. O artista não ganha nada. Só é valorizado depois que morre. Cultura é o 

que falta, cultura é para a vida. 

 

2) Como se ensina Arte na escola? 

A Arte na escola se ensina através de metodologia que envolva História da Arte, análise de 

imagens e o fazer artístico. 

 

3) O que um professor de Arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

O professor tem que ter formação acadêmica primeiramente para que ele possa desenvolver 

um trabalho baseado nos seus estudos. Além disso, ele tem que ter o interesse, gostar 

realmente do que faz sempre estar atualizado e procurar sempre saber do interesse do aluno. 

Aí fica mais fácil.  

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

Primeiro o professor deve trabalhar com o interesse dos alunos e com o que ele gosta 

também. O professor de Arte trabalha com as diversas linguagens, com conteúdos 

diversificados e materiais diversificados. 
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5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

Primeiro o interesse. O aluno deve estar disponível a receber e trocar informações, a 

pesquisar. A pesquisa é importante, a atualização, o interesse por materiais diversos. Na 

verdade cada um vai buscar o que é de seu interesse. Tem que ter disponibilidade, vontade, 

se não tiver isso não adianta. O professor tem que fazer com que a proposta seja interessante 

se não o aluno não vai achar importante. Procuro fazer com que tenha haver com o cotidiano 

deles, por exemplo, estou trabalhando com a 7ª série com o Poty, pesquisando azulejos e 

murais espalhados pela cidade. Outra proposta são as casas com lambrequins. Procuro desta 

forma trazer o passado para o presente buscando que os alunos valorizem o patrimônio 

cultural. 

 

6) E o que você faz para atingir isso? 

Pesquiso, tento estar atualizada, visito exposições na medida do possível, tento encontrar 

materiais diferentes, procuro pesquisar movimentos artísticos e aproximar o conteúdo ao 

cotidiano deles. 

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Parto de escolhas mais acessíveis à realidade deles. Escolho, por exemplo, um movimento 

conforme a complexidade do conteúdo para a faixa de idade dos alunos, para um 

entendimento melhor. Procuro deixar aberto para que eles escolham assim parte do interesse 

deles. Mas, hoje já nem tanto porque percebi que eles não têm muita idéia de conteúdo, dou 

sugestões e eles escolhem o que querem. 

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

Faixa etária, interesse, o currículo. Nas reuniões da Secretaria eles deixam bem aberto. 

Sempre em continuidade e aperfeiçoamento. Contanto que você trabalhe conteúdos variados 

porque é muito extenso. Procuro estar selecionando dentro do currículo, pelo menos para 

prestar contas. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

É o currículo também, mas eu trago sempre para a minha afinidade. Se a gente não trabalha 

com alguma coisa que a gente gosta o aluno vê. Eles perguntam o que a gente mais gosta. 

Agora, eu não posso sair do currículo, mas é bem aberto para trabalhar as linguagens. 
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Acaba que a gente puxa para a formação. Deveria ter um profissional formado para cada 

área. Mas isso é sonho, é utopia. Sempre procuro trabalhar a história, a análise e acaba 

sempre no fazer. O conteúdo é sempre demorado por ser um trabalho extenso. Eu sempre 

associo o artista ao movimento que ele fez parte, relaciono como uma continuação do 

trabalho, continuação dos movimentos artísticos. Também procuro pesquisar o conteúdo. 

Levo os alunos a olhar na internet, procuro levar livros com imagens, despertar o interesse 

para o artista, para o que ele contribuiu o que ele participou e o que aproxima o trabalho 

dele com o dos alunos. Trabalho releituras. Estou trabalhando Goeldi, Escher. Tento trazer 

tudo que o artista fez para que eles possam de alguma maneira ver uma proximidade, sempre 

tentando ver algo do cotidiano deles.  

 

10) Você conhece a autora Ana Mae Barbosa? Resumidamente você poderia dizer algo 

sobre a proposta Triangular. 

Valoriza a historicidade, a leitura de imagens e a expressão do educando através das 

diversas linguagens artísticas. 

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

Ela é fundamentada não na Metodologia Triangular, mas numa metodologia teórico-prática 

na qual os alunos se expressam através das diversas linguagens, através de diversos 

materiais. Na realidade eles não falam que é Metodologia Triangular, mas não deixa de ser. 

Educar para uma linguagem estética, para um olhar estético. A escola não pretende formar 

uma artista, mas sim um conhecedor de Arte, um indivíduo que possa se realizar como 

pessoa, como ser único, possa ser criativo e até contribuir com o seu trabalho para a 

sociedade, de repente. Eles deixam bem focado isso. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. C 

 

Idade:  37  Sexo: F   

Tempo de magistério: 17 anos 

Formação: Educação Artística – Artes Visuais - (FAP) 

Séries que leciona: 7ª e 8ª Séries 

 

ENTREVISTA 

 

1) Arte se ensina?  

Acho que tem muito de despertar. Fazer o aluno começar a se interessar por isso. Se ele se 

desperta ele aprende muito. 

 

2) Como se ensina arte na escola? 

Primeiro buscando deles. O que ele traz. Depende do que ele traz. Pra daí começar 

aproveitar isso e vai fazendo entrosamento com os conteúdos que a gente acha prioritário. Se 

não começar por aí, fica complicado, porque não tem nexo. 

 

3) O que um professor de arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

Além de toda aquela parte das linguagens, da especificidade das áreas, é complicado por ter 

habilitação em uma área e ter que trabalhar com as quatro, além do conhecimento básico ele 

tem que ter muita sensibilidade, saber despertar isso no aluno. Acho que isso é até o mais 

importante e o mais difícil. Essa parte da sensibilização. 

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

Trabalha com a expressividade de cada um. Posso partir de um artista ou de um movimento 

artístico, ou como o aluno pode se expressar utilizando as linguagens artísticas. 

 

5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

O interesse. Só vou conseguir o interesse dele se eu mexer com o emotivo dele, a parte 

psicológica, por isso é importante partir do que ele traz, do conhecimento de vida dele. E tem 

os fatores aí de ambiente, espaço, recursos materiais pouquíssimos ou quase nada. Às vezes 
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só tem caderno, lápis de cor e você têm que se virar com o mínimo. É difícil só no blábláblá, 

com um monte de turma só no blábláblá é capaz de ficar sem voz. 

6) E o que você faz para atingir isso? 

Tentando transformar a linguagem mais acessível. Tentando me entrosar para daí conseguir 

algum resultado. Se eu começar a falar do jeito que eu quiser, com a minha linguagem 

própria (...) uso a linguagem deles. 

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Do que tá no momento. A onda do momento. Por exemplo, agora tá na época muito de 

internet, recurso tecnológico. Se a escola tem condições, laboratório de informática começa 

daí. Se não tem recursos nenhum, não tem como chegar, muitas vezes também à gente tem a 

vontade de trabalhar, mas a escola, o ambiente não tem recurso, daí fica mais aquela parte 

de teoria, mas você trabalha só no blábláblá e não dá muito certo. 

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

Primeiro a gente tem o programa da escola inteira. Então a gente seleciona por série para 

não ficar repetido. Senão a gente vai trabalhar uma coisa e o aluno diz: a isto de novo. Então 

a gente tenta seguir assim, pelo menos em História da Arte.  Depois é pegar os assuntos mais 

interessantes possíveis pra eles. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

Mais a parte de trazer o conteúdo, ver a obra de arte, a contextualizar, não só na época que 

foi, mais hoje, amanhã. Uma visão geral para que isto sirva de base para partir o trabalho 

expressivo deles. 

 

10) Você conhece a autora Ana Mae? Em duas frases o que é a proposta Triangular. 

Conheço através de livros, da metodologia dela. Ela trabalha com o fazer artístico, a leitura 

e a contextualização, não em uma única ordem. 

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

Nisso também, da parte da criação, da leitura, da contextualização, parte desse princípio. Só 

que é mais, é bem mais complicado do que a gente espera. Porque leva um, dois anos pra 

gente começa a entender o que eles querem dizer. Na verdade é uma coisa simples, mas que 
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da muita volta. (...) Como fazer o planejamento, é tanta dificuldade que é criada. Tem os 

documentos, pega os documentos, o conteúdo que tem que trabalhar, a parte de avaliação é 

muito complexa, então tá e então agora da onde eu começo? A parte de conteúdo é bem 

abrangente, então é difícil dar conta de tudo. Dá um suporte, mas tem que partir muito de 

você. O que é viável é muito da escola, de professor para professor. É um ponto de partida, 

um pontão de partida, uma bíblia. Um ponto de partida é uma coisinha menorzinha, fazer o 

quê? Fica sem aplicação, fazer o que com aquilo? Muitas desistem, né? Principalmente de 1ª 

a 4ª que não tem habilitação. Eu não entendo nada disso aqui. E vai fazer o que ela acha e 

daí ela acaba fazendo o que acha, e na verdade é o certo, não foge da proposta. Não tá 

fugindo, mas ela vai por ela mesma. Mas tem muito assessoramento, porque é complicado o 

texto, tem que ter assessoramento para dar uma luz. 

 

Queria dizer também que é grande o número de turma. Porque você precisa de tempo prá 

fazer o planejamento. Trabalho com 16 turmas. É complicado, escolher com que trabalhar, 

não dá pra trabalhar com todos. Acaba optando por um menor, reduz o conteúdo, pensando 

na grandiosidade do evento, então vamos trabalhar com recorte, colagem e pintura, não vai 

dar para fazer em uma aula, então como é que eu vou me organizar? Então você acaba 

reduzindo, e fica limitado o teu trabalho. Tem a falta de disciplina. A escola não pensa que eu 

saio daqui e vou para outra escola. É a gente acaba sempre caindo na questão do salário. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO - PROFª. CR 

 

Idade: 29 Sexo: F   

Tempo de magistério: 11anos  

Formação: Educação Artística - Artes Cênicas - (FAP) 

Séries que leciona: 5ª a 8ª Séries 

 

ENTREVISTA 

 

1) Arte se ensina?  

Muito, né. Além de conhecimento científico ensina prá vida. Trabalha caráter, trabalha as 

emoções, ajuda na formação da inteligência emocional. Acho que tá diretamente ligado. E é 

o que vai desencadear o que vai somar com todas as disciplinas. Arte é a base para todas, 

para todas as áreas. 

 

2) Como se ensina arte na escola? 

A arte na escola eu acho que é um processo que tem que seguir o sistema. Existe a 

burocracia que limita um pouco o trabalho de criação, na minha realidade nessa escola aqui, 

por exemplo, a gente só tem uma aula por semana, à gente não tem espaço específico para 

trabalhar com o ensino da arte. Então assim, limita um pouco a criação mesmo. 

 

3) O que um professor de arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

Eu acho que o professor de arte, ele é igual à bombril, ele tem mil e uma utilidades dentro da 

escola. Mas, assim, como não vigora a lei para que tenha um professor para cada linguagem 

artística, eu acho que o professor de arte tem que estar constantemente se aprimorando em 

todas as linguagens, porque é... enquanto objeto de estudo as diferentes linguagens, a gente 

tem que estar se aprimorando. Eu tenho a minha especialização em artes cênicas, então, a 

escola está tão doutrinada em trabalhar as artes plásticas, com as artes visuais. A gente fica 

sempre buscando, sempre se aprimorando, o professor de artes tem que estar envolvido com 

todas as linguagens, apesar de que eu acho que deveria cada professor trabalhar na sua 

linguagem. Eu acho que a gente domina melhor o que a gente se especializou. A gente fica 

até um pouquinho frustrada de trabalhar com as linguagens diversificadas.  
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4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

A expressão. As diferentes formas de expressão através das diferentes linguagens, que é a 

expressão das diferentes linguagens: da música, da dança, das artes visuais e do teatro ou o 

que é para ser trabalhado. Dentro do contexto escolar existem alguns entraves, então nem 

sempre vai trabalhar todas as linguagens. 

 

5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

 

Primeiro lugar eu acho que o aluno tem que ter um período razoável de aula, para que ele 

possa se dar conta de todas as fases da aprendizagem. Prá se sensibilizar, prá experimentar, 

prá criar, muitas vezes uma aula de cinqüenta minutos limita esta criação, este convívio, esta 

sensibilização do aluno. Então, é ter um tempo razoável de aula, ter um ambiente também 

que valorize e favoreça este estudo, que ele tenha acesso a materiais, também livros. Prá 

gente dar um trabalho às vezes para os alunos é complicado porque eles não têm fonte de 

pesquisa, precisa ter vários materiais de acesso para o aluno, informações atuais também a 

internet, tem que ter um laboratório na escola, mas poucas vezes uso. O aluno tem que estar 

valorizando. A escola tem que valorizar a questão do ensino da Arte na escola para que o 

aluno perceba como significativo. Quando a escola de maneira geral, a direção, a equipe 

pedagógica valoriza o ensino da Arte, o aluno valoriza. Ele tem vontade de aprender, ele 

quer ficar participando, ele quer se interar quer fazer parte, então a escola tem que promover 

o ensino da Arte. 

 

6) E o que você faz para atingir isso? 

A gente procura proporcionar assim, mesmo num período restrito, condições que favoreçam 

a aprendizagem do aluno. Ouvir este aluno, dialogar, observar as potencialidades individuais 

de cada aluno porque cada criança se expressa de uma maneira diferente então procurar 

valorizar neles a auto estima deles, perceber neles o que cada um consegue de que forma, 

através de qual linguagem eles conseguem se expressar melhor porque há aqueles que se 

expressam melhor pelas artes cênicas, pela dança, pela música. O que é significativo para 

eles, o que eles fazem no contexto da realidade deles para aproximar eles do conhecimento 

específico, do conteúdo que a gente tem vai trabalhar.  

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 
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Segue um currículo. A princípio, então existe, tem as diretrizes, existe uma proposta 

pedagógica, está tudo aí, no currículo mesmo. 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

A gente procura selecionar os conteúdos de acordo como que é mais significativo. Não é só 

ser conteudista, mas a gente ter que ter um critério do trabalho, um norte para o trabalho e a 

gente procura selecionar o que é mais significativo para eles, os interesses que as crianças 

demonstram. Eu procuro pensar assim, tem as diretrizes e dentro do que é apresentado 

dentro das diferentes linguagens vejo o que encaixa melhor para a turma, dependendo do 

interesse da turma. O que é mais significativo para eles dentro do que é proposto, procuro 

encaminhar assim. Fazendo um paralelo, trabalhar de forma harmoniosa. Eu tento mediar 

considerando tanto o que é proposto nas diretrizes, fazendo uma mediação para trabalhar o 

conteúdo da forma mais prazerosa para o aluno. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

Hoje varia muito a postura do aluno. Na 5ª série, por exemplo, tenho quatro 5ª séries, cada 

uma demonstra um interesse maior numa linguagem diferente em diferentes aspectos. Uns 

gostam mais de dramatizar, outros de desenhar, então assim... a gente procura levar em 

consideração a forma de expressão deles. Dependendo da turma, do interesse da turma, a 

gente desenvolve mais através da dramatização, por exemplo, às vezes a gente trabalha o 

mesmo conteúdo, mas em cada turma a gente orienta de uma forma, a gente dá uma 

metodologia diferente para que a turma tenha um aproveitamento melhor a respeito daquilo 

que está sendo trabalhado. Então tem uns que é pela música, outros pela dança, outros pelo 

desenho. 

 

10) Você conhece a autora Ana Mae Barbosa? Resumidamente você poderia dizer algo 

sobre a proposta Triangular. 

A proposta Triangular é a fruição, a criação, eu acho assim que se concentra no processo de 

criação dos alunos para otimizar o ato criativo, a ação do aluno para ele poder experimentar 

diferentes tipos de linguagens, diferentes situações, diferentes opções artísticas para que ele 

possa evoluir na sua própria aprendizagem tendo condição de se expressar de forma 

espontânea, sem ser taxado ou ser ridicularizado, sem ser mensurado um conceito de 

comparação entre uma criança e outra,, oportunizando mesmo a criação do aluno. 
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11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

Trabalhar as quatro linguagens. As diferentes formas de expressão artísticas. O processo 

criativo. O processo de criação tendo o cuidado de perceber o aluno na sua individualidade, 

não dando estereotipo para os alunos e favorecendo a criatividade mesmo. 

 

Esta proposta do município foi lançada recentemente e você participou de alguma 

forma, através de cursos de capacitação ou leituras deste processo de elaboração? 

Foi lançado pelo internet e estava em construção este processo das diretrizes e a gente tinha 

como participar, acessar e como sugerir conteúdos, mas como eu não estava de 5ª a 8ª, eu fiz 

mudança de área de atuação este ano, eu não cheguei a participar desta proposta de 5ª a 8ª 

série. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. E 

 

Idade: 32  Sexo: F  

Tempo de magistério: 8 anos 

Formação: Educação Artística – Artes Cênicas – (FAP) 

Séries que leciona: 5ª Série  

 

ENTREVISTA  

 

1) Arte se ensina?  

Ensina-se a olhar arte, pensar arte e fazer arte. 

 

2) Como se ensina arte na escola? 

Idem resposta 1. 

 

3) O que um professor de arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

O professor a princípio precisa ser um artista, necessita envolver-se com a Arte. O 

conhecimento de História de Arte também é importante. 

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

Depende da linguagem escolhida: representação, som, forma e movimento. 

 

5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

Acesso à arte, a expressão artística, subsídios visuais. 

 

6) E o que você faz para atingir isso? 

Dou acesso a eles por meio de DVD, pranchas... 

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Trabalho de acordo com o interesse dos alunos porque não quero que façam por nota. Eu 

vou trabalhar com histórias bacanas. Na mitologia grega, vou trabalhar com mitos, heróis, 

sabiam que iriam se interessar porque é mais aventura. Percebe? Por essa causa a mitologia 

grega é muito interessante. Parece que no canal 7 passa um programa sobre Hércules, e 
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quando eu comecei a deixá-los ambientados no contexto do mito, contar histórias de deuses, 

eles começaram a falar da história da TV, eles fizeram à ponte. Fui partindo daí, se eles não 

tiverem essa visualização fica mais difícil. Acho que isto é certo, sempre tive sucesso com 

mitologia, são histórias diferentes e bacanas. No Renascimento os artistas voltaram para a 

Antiguidade é lógico que só poderia dar certo.  

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

Uma coisa que acontece que é bem ruim na hora de organizar este conteúdo é não poder 

estar levando estes alunos ao teatro. Na rede a gente tem uma dificuldade com ônibus. Acho 

bem importante para a gente conseguir fechar o conteúdo. No caso de Artes Visuais é mais 

fácil, tem as pranchas. Tem que ter subsídios se não fica difícil. Também porque cada turma 

tem 30 e poucos alunos, cada um aprendendo de uma maneira. Tem aquele aluno visual, tem 

aquele que olha e já entendeu, tem aquele que você tem que falar - o auditivo - e tem aquele 

que é sinestésico, tem que estar fazendo. 

 

Como você trabalha com estas diferenças? 

Tem que fazer de tudo. Tem que fazer de tudo tem que ter aquela aula bem prática, tem aluno 

que até agora não tinha entendido as cenas e se não cair à ficha fica difícil. Na faculdade 

você tem acesso a cursos bons, mas na hora de dar aula não é bem assim. Não há só 

problemas com Artes Visuais, no teatro temos falta de espaço porque a sala de aula é um 

espaço limitado, só tem o espaço da frente, é limitado, preciso de um palco mesmo para 

trabalhar. Sabe, a parte que te disse de ir ao teatro é verdade porque explicar que aqui é o 

espaço cênico, marcar no chão, é muito abstrato. É no teatro que eles conseguiriam enxergar 

melhor. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

São cinqüenta minutos de aula, duas aulas por semana. São muitos problemas de 

indisciplina. Eu passo o texto teatral, passo por cenas, passo roteirinho e daí dramatizam 

aquela cena. Trabalho dentro da técnica Boal, sistema Coringa. Onde o mesmo personagem 

é interpretado por mais alunos e quando o texto todo está pronto passo a trabalhar com os 

outros elementos do teatro: figurino, cenário. Comecei a trabalhar com artes visuais e não 

gostei. Trabalho com o que gosto e eles também estão gostando. Se eles não gostam, eles se 

revoltam, não querem fazer, fazem pela nota. Não fazem pelo prazer estético e eu fico muito 
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mal com isso. Por isso decidi trabalhar diferente. Eu percebi o que eles gostam, são coisas da 

mídia. Eles gostam demais. São figurinhas, desenho animado, o que eles têm acesso, o que ta 

estourando agora é o tal ‘rebelde’. Eu estou trabalhando com o teatro grego. Fiz uma 

adaptação do mito de Eros e Psiquê. Sabe que eles estão empolgados. Eles não sabem o que 

vai acontecer, estou passando cena por cena, tá legal. 

 

10) Você conhece a autora Ana Mae Barbosa? Resumidamente você poderia dizer algo 

sobre a proposta Triangular. 

Eu trabalho com a metodologia dela.  

 

Você a utiliza? 

Sim. Principalmente com artes plásticas. No caso do teatro, é importante que eles também 

vejam peças teatrais, consumam arte, a formação de platéia – é esse nosso objetivo como 

arte-educadores. Essa é a parte de estar absorvendo arte. A parte do fazer mesmo, quando 

eles estão fazendo teatro fica mais fácil para eles refletirem sobre o teatro. Fecha o círculo. 

São coisas que estão juntas. Não dá para fazer separado e por isso eu trabalho dentro da Ana 

Mae. Quando eles vão assistir, eles já observam coisas que a gente trabalhou em sala, se 

tornam mais críticos. 

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

Quando você entra na escola e isso foi uma coisa que me travou muito porque me pediram 

para trabalhar junto com a disciplina de História. Eu fui conversar com a professora de 

História, peguei o conteúdo anual que é a História do Brasil para a 5ª série. Para o professor 

de Arte é complicado. Fiquei meio travada. Como já disse, o professor de Arte tem que ser 

artista, tem que estar experimentando Arte na sua vida pessoal, professor que não faz isso se 

torna muito metódico, tem que ter o brilho nos olhos, senão você não encanta seus alunos. 

Quando penso no meu procedimento metodológico de 1ª a 4ª Séries faço os passos de a 

Metodologia Triangular. Aqui, nas 5ª Séries, os problemas são outros, é primordial primeiro 

resolver isso: a questão da indisciplina, quantidade muito grande de alunos nas salas de 

aula, pouco tempo de aula, dificuldade de alfabetização, temos alunos que vem da 4ª Série 

que não são alfabetizados. Primeiro tenho que lidar com estas questões. Enquanto eu não me 

sentir feliz como professora de Arte e os alunos gostarem, se encantarem com Arte, não 

penso nisso (nos currículos) não tem como. Há também as questões de se poder ir ao teatro 

ou o teatro vir a escola, mas não é a mesma coisa. Seria um começo para trabalhar com a 
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Metodologia Triangular, mas isto não é uma coisa que eu possa contar. Daí quando vem 

estas teorias todas, eu nem li, li, mas não absorvi, eu tenho que resolver estas questões 

primeiro.  
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. I 

 

Idade: 51  Sexo: F   

Tempo de magistério: 25 anos  

Formação: Educação Artística - Artes Visuais – (FAP)  

Séries que leciona: 7ª e 8ª Séries  

 

ENTREVISTA 

1) Arte se ensina?  

Eu acho que se orienta.  

 

E como você acha que se orienta arte na escola? 2) Como se ensina arte na escola? 

Eu acho que mostrando e fazendo com que o aluno veja que analise, com que o aluno 

realmente veja. Buscando o olhar dele, além de ver ele tem que participar tanto visualmente 

como fazer. Além do ver, nas artes visuais, eu coloco o contextualizar o trabalho, a obra que 

ele está vendo e na música além do ouvir ele vai fazer dentro do possível, teatro a mesma 

coisa, o aluno tem que ver e tem que participar. É muito importante que não seja só na 

escola, o aluno tem que ver mostra de arte, tem que ir ver o cinema no cinema, o teatro no 

teatro, a música de preferência ao vivo. Eu procuro fazer isto muito, lá no Papa eu não 

consegui. Na outra escola estadual na qual eu trabalho, eu tenho ensino médio a noite eu 

consigo levá-los a muitos lugares, muitos lugares. Saio com eles no sábado, a gente faz tipo 

programa de passeio porque eles vão ter que ir por conta própria, é claro que não vão todos. 

Ir ao cinema a gente vai no horário de aula que é mais fácil, mas ao museu, ir ao teatro 

quando eu consigo de conhecidos meus que podem fazer um preço mais barato ou até de 

graça. 

 

3) O que um professor de arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

Nossa mãe. (Risos) O professor de arte precisa saber por onde vai tocar o aluno para que ele 

próprio perceba porque não adianta a gente ficar fazendo discurso do valor da arte se o 

aluno não se toca, ele não vivencia, ele não... tão faz, assim sabe. O professor precisa saber é 

tocar, no caso é levar o aluno por um caminho que alguma coisa o toque, mexa com ele. No 

emocional mesmo, na sensação porque senão eles ficam fazendo trabalhinho, sabe, o que a 

gente mais vê. A professora pediu um trabalhinho e eu to entregando um trabalhinho e não 
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sai disso. Daí o aluno que teve artes pode até ter tido um professor de arte que sabia muito e 

não chegou porque na verdade de conteúdo a gente vai aprendendo junto com eles porque a 

gente nunca vai chegar a um ponto que saiba tudo. 

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

Olha que curiosidade, a gente tá com um probleminha lá no Papa que está difícil, a gente 

quer procurar por o valor, mas... o objeto de trabalho do professor de Arte ele é muito vasto, 

é muito amplo e até fica redundante porque você diz que esta perguntando da própria Arte e 

você diz: eu trabalho a Arte, mas a Arte onde? E como? Qual? Então eu acho que é uma 

busca constante, você nesta mesma situação de tocar o aluno, você tocá-lo para que ele 

perceba que o que nós estamos trabalhando é o que aconteceu de Arte naquela situação. É 

mais ou menos assim: a professora de português está fazendo teatro de Sheakespeare, mas 

está trabalhando o texto. Na aula do ensino da arte a gente iria trabalhar a encenação do 

aluno, toda a parte cênica, a parte da linguagem, então é diferente, lá o professor vai 

trabalhar o texto e nós vamos trabalhar a obra que ele fez enquanto emoção, sensação, 

passar alguma coisa pela ação e não só pelo texto. 

 

5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

O ver e o fazer porque aí entra mais... tem outros que são tão importantes, o contexto, a 

história daquela situação, mas eu acho que tudo é a partir do que você viu, você fez. A 

curiosidade para que você saiba de onde aquilo veio porque que é assim, quem fez, a 

contextualização mesmo. 

 

6) E o que você faz para atingir isso? 

Olha, pelo tanto que eu tenho de aula você vai dizer assim: está no final de carreira, será 

que... mas é uma constante busca. Sabe, muitas eu já cheguei e  preparei um material 

maravilhoso e cheguei para o aluno e não disse nada, eu achei que esse caminho ia ser muito 

bom, não interessou nada. Outra coisa que em outra situação é preparar um 

encaminhamento para aquilo e você começa e o assunto muda. Os próprios alunos mudam a 

direção da coisa. Então o que eu procuro fazer é conversar muito com eles, saber o que quê 

tem qual o interesse, conversar um pouco com a linguagem deles, se eu mostro alguma coisa 

que não deu resultado nenhum por ali eu vou buscar outra. Eu acho interessante quando a 

gente fala prô aluno principalmente de (para os menorzinhos não, mas para os maiores) que 

o artista é paranaense eles não ligam muito, sabe parece que não é importante, daí eu vou 
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procurar um outro artista que faça alguma coisa da mesma linha, mostrar que ele tá fazendo 

em tal lugar, relaciono e dentro daquele contexto o que quê a gente pode buscar ali de 

elementos caracterizadores de todo esse conteúdo que a gente precisa para poder trabalhar o 

conteúdo. Então estar sempre buscando, procurando. Eu tenho um caderno, sempre, um 

diário meu porque eu tenho muitas turmas diferentes. Eu anoto. Eu trabalho com 7ª e 8ª no 

Papa que são dez turmas daí eu tenho mais cinco turmas de 5ª série e mais três de ensino 

médio, então se eu não anotar tudo eu não sei quem está indo para onde porque a aula é 

muito aberta que eu vou indo cada um para um lado. Então eu anoto, eu tenho meus diários, 

eu anoto tudo, o que eu vou fazer, mas principalmente o que foi feito porque senão eu não sei 

onde eu parei e para onde eu vou com cada turma só que eu nunca uso o caderno do ano 

passado. Eu tenho esses cadernos guardados, mas todo ano é um caderno novo. Novo no 

seguinte: são outras turmas, são outros alunos é outro momento. Então, por exemplo, eu vou 

trabalhar lá com a 5ª série, linha, forma, ta ta ta, eu vou trabalhar aquilo, mas por outros 

caminhos. Sabe, até tem alguns artistas que quando eu vejo eu estou neles daí eu tento mudar 

um pouco, penso não vou por aí, daí dou uma olhado no que os professores de história estão 

trabalhando, o que os professores de português estão trabalhando. O meu diário é um diário 

do que aconteceu, sabe, não é um caderno que eu siga. Ele me orienta para eu saber onde 

estou com cada turma, por exemplo, mesmo que eu trabalhe o mesmo conteúdo o mesmo 

artista com todas as sétimas eles não vão caminhar juntos. Eu os guardo por às vezes vou 

trabalhar alguma coisa parecida que foi assim, como foi, onde que foi, eu vou buscar, mas 

só, eu não vou pegar o mesmo caderno para o ano que vem. O que esta me fazendo falta que 

eu não consegui ainda é que eu estou sem máquina fotográfica, um absurdo, né?, É que eu 

passei por uma fase muito complicada e eu precisei de muitas outras coisas mais necessárias 

e hoje eu estou precisando de uma máquina fotográfica para estes registros. Como uma 

exposição nossa que está no Memorial, é a exposição da Prefeitura e no dia em que você 

monta você não nota muitas coisas, daí já à noite quando nós fomos na inauguração eu já vi 

outras coisas e pensei eu tenho que fotografar isso. Eu sinto falta em sala de aula de aula de 

fotografar, sabe as coisas que acontecem ali, a produção. Eu tenho fotografias de algumas 

coisas que forma resultados ótimos naquele momento, mas eu to batalhando para isto 

comprar uma máquina fotográfica.  

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Olha, até pelo fato de tempo que eu tenho eu já sei mais ou menos qual é o conteúdo que eu 

tenho que trabalhar em qualquer série. Eu começo sempre, no começo do ano, eu dou uma 
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introdução mais ou menos do que esta acontecendo na escola, se eu trabalho com projeto, 

olha então a gente vai falar sobre isso, vamos direcionar para este ponto, então eu já começo 

direcionando daí e a partir daí eu vou percebendo o que os alunos: como que eles estão e o 

que quê eles precisam, sabe, que nem os alunos de 7ª série que eu tenho lá no Papa esse ano, 

o ano passado eles tiveram teatro, o outro ano anterior eu não sei, então a parte deles de 

visuais tá muito fraquinha. Sabe, então eu comecei a trabalhar com uma coisa, percebi que 

estava fraco e estou insistindo naquilo, estamos trabalhando a partir do ponto, de linha, 

agora trabalhando bi e tridimensional com origami, aquela coisa sabe de exatidão, o  traço 

deles muito precário, acabamento deles muito precário, então eu vou trabalhando assim. Às 

vezes a gente chega num ponto que tá parece que tudo apagou, e o que eu vou fazer agora? 

Da onde a gente vai? Às vezes eu pego de um filme novo que tá passando ou de alguma coisa 

mais atual. Eu até um tempo atrás eu tinha uma seqüência linear de história da arte 

principalmente de ensino médio. Hoje eu percebi que para a 5ª a 8ª séries não dá para ser 

assim. Eu tenho que partir do hoje deles para trás. Não adianta querer dar história da arte 

para a 5ª a 8ª linearmente como a gente acaba colocando no programa da escola, no projeto 

pedagógico. Eu acho que para mim é muito mais certo partir do que esta acontecendo agora 

porque sempre tem a relação, incrível, nada foi feito hoje é desligado do que já foi feito 

algum dia. 

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

Já tá um pouco respondido, mas eu não me esqueço do conteúdo, sabe aquele conteúdo 

básico da arte que até um pouquinho atrás estavam chamando o professor de conteudista e 

eu nunca me preocupei da situação assim de que eu tenho que vencer o conteúdo, não é dessa 

forma. Existe o conteúdo da arte, os elementos básicos das manifestações artísticas eu não 

deixo de lado não. É só,... os caminhos que são outros,, a forma de ver isso, sempre 

confirmando que a básico para que o aluno, na verdade a gente forma um apreciador, não 

forma mas tenta ter um apreciador de arte. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

Já me basiei em muitas coisas. Quando eu sai da faculdade eu segui estritamente a linha da 

Ana Mae Barbosa. Depois você vai caminhando e buscando com os colegas e vendo as coisas 

novas e as coisas que deram certas e as que não dão. Sabe, eu acho que assim bem 

experimental. É claro que você lê, que você busca informações, mas vai no experimental. 
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10) Você conhece a autora Ana Mae Barbosa? Resumidamente você poderia dizer algo 

sobre a proposta Triangular. 

A proposta dela é a que tenha a possibilidade de ver, e neste ver entra o ouvir; o fazer e o 

contexto, onde está esta obra, este fato, este acontecimento histórico. 

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

Olha, foi uma proposta nova do município que foi feita o ano passado. Eu participei muito 

pouco dela, tá, mas eu acho que tem muito disso. Eu acho que vou dar uma resposta assim, 

não é truncada, mas desviada pela situação que nós estamos passando. Eu acredito na 

proposta pelo pouco que eu tomei conhecimento, pelo pouco que eu participei, só que ela não 

é viável, não esta sendo viável para nós. O Papa esta entre as melhores escolas, da 

prefeitura, do estado e tudo, eu sinceramente gostei muito dos alunos de lá, enquanto 

pessoas, mas eu acho que o nível deles desde produção e resolução artística é muito 

primário, é muito infantil. Trabalharam colegas lá também, tem um grupo muito bom de 

trabalho, mas... e a professora que estava lá antes de mim é uma professora de uma 

capacidade tremenda, professora de artes, eles pedem livros e etc., só que nós temos uma 

aula por semana e era o que ela tinha então você não tem como dar toda esta abertura que 

eu dou para o aluno, você sempre peca porque quando eu to trabalhando uma coisa aqui, 

nesta quarta-feira, quando eu volto na outra quarta-feira, não sabem mais, já perderam, já 

perderam o fio da meada. Então é muito difícil. Nesta escola do estado que eu estou há oito 

anos já era uma aula só e eu fiz um trabalho, mexi para mudar e depois de três anos eu 

consegui mudar para duas aulas, então apesar de ser uma escola de Almirante Tamandaré é 

uma das primeiras que tem duas aulas por semana no currículo comum das disciplinas há 

mais tempo. Lá na escola eu não entendi ainda porque tá ainda com uma aula, porque 

realmente os alunos são bons eles desenvolvem tudo, mas a parte de criação, de sair um 

pouco, na viajem eles não viajam. A professora que estava lá, nós ficamos uma semana juntas 

lá e ela se veste muito bem, sabe, assim toda organizadinha, toda combinando, daí ela mesmo 

me contou que um aluno disse: Professora, porque você se veste assim combinando sapato e 

tudo? Ela disse assim: Por que eu sou professora de artes. Ela me contou e eu percebi que eu 

trabalho o caos mesmo. Eu gosto de desestruturar primeiro para depois montar. Gostaria 

que você fosse ver o nosso trabalho que está exposto no Memorial. É a amostra do caos, eu 

só direcionei até a forma de expor eles que definiram. A única coisa que eles não fizeram foi 

montar, eles fizeram daquele jeito e ficou daquele jeito. É realmente o trabalho do caos. A 
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outra professora dizia que ela dava conta do conteúdo, eu nunca dou conta do meu conteúdo 

porque eu desvio. 

E com relação a proposta do Município você disse que participou pouco. 

Eu participei pouco da elaboração. Foram feitos alguns encontros, onde foi feita a proposta, 

nós lemos na escola um pouco, mas não tem nada que eu possa dizer que não é por aí não. 

Acho que poderia ser um pouquinho mais ... mais aberto, mas conteúdo veio prontinho, mas 

isso também não faz muita diferença porque você precisa de alguma coisa que venha ali 

fechado, até para você sair fora dele para poder escolher, poder trabalhar com aquilo e 

discutir, porque nenhum professora de nenhuma escola vai trabalhar exatamente aquilo do 

jeito que tá ali – tudo, não tem como dar conta. Só se teu aluno for ficar na mesma escola 

praticamente com o mesmo professor do prezinho a oitava série. E com uma aula por semana 

está sendo o nosso caso, com uma aula acaba ficando fútil, acaba ficando ... como se diz, 

superficial. Tanto que eu na sexta feira tenho quatro aulas para turmas diferentes, é uma 

aula só, né. Este ano nós temos ainda duas sextas-feiras que são feriados, daí a gente vê a 

cada quinze dias e como em outubro e novembro os feriados são bem pertos, nossa. Acaba 

também influenciando o aluno, aquela coisa de muitas vezes você olhar para o aluno nesta 

época do ano e dizer: Nossa ele é meu aluno! 

 

Retomando a pergunta sobre a proposta do município, o que você acha que fundamenta 

a proposta? 

Olha nem sei se vou poder falar sobre isso porque eu li, mas não foi uma coisa assim 

estudada, que eu me apropriasse melhor para poder dar uma opinião tão clara e justamente 

às reuniões que eu participei já estavam no final. 

 

E você participa dos cursos de capacitação ofertados pela prefeitura? 

Este ano eu não participei de nenhum. De 5ª a 8ª tem muitos poucos, né. Nós temos os cursos 

de artes geralmente nas quartas-feiras, na quinta-feira que é nossa permanência 

pouquíssimos vão, então nem propõem. Esta tendo um com o Luciano e já teve outro no 

começo do ano porque foi justamente no dia em que eu dou aula a noite. E este eu fiquei com 

vontade de ir, mas realmente meu físico não deu conta, sabe quando você sabe que não 

adianta você ir que teu corpo não vai dar conta. Então eu não fui também e este ano foi muito 

precário de curso. Até a quando eu estava de 1ª a 4ª foi muito mais fácil de fazer curso 

porque tinha muito mais oferta na permanência. Fiquei pouco tempo, fiquei dois anos e meio 

de 1ª a 4ª e ai já passei pra 5ªa 8ª. 
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A maior parte dos professores de 1ª a 4ª não são especialistas? 

Não, são professores regentes. Tem muita diferença entre o professor regente e o professor 

que não é formado em arte porque ele não tem aquele direcionamento, a base para 

direcionar para que o aluno perceba o que é preciso. Sabe que tem ainda muitos professores 

da prefeitura de arte que ainda dão tudo mimeografadinho prô aluno pintar. Muitos, muitos. 

Uma época davam qualquer desenho para o aluno pintar, para o aluno colorir, agora não. 

Até tem uma... Estão trabalhando outras culturas, outras coisas, mas vai o desenho pronto 

para o aluno pintar, vai o modelo, o modelo da caixinha. Olha, sinceramente eu não sei por 

que trabalham tanto de 1ª a 4ª cultura grega e egípcia, eu acho tão distante de um aluno de 1ª 

a 4ª, mas é uma proposta que a prefeitura dá. Então trabalhar outras culturas, sei lá, mas eu 

preferiria trabalhar outras culturas que estão próximas da nossa que o aluno tenha mais 

contato. Então tem lá todas as egipciaszinhas coloridinhas tudo igual ou então vai fazer tudo 

com dourado por que tinha muito ouro ou então vai fazer não sei o quê, fazendo múmias, 

fazendo... olha, sinceramente...muito distante e eu acho que isto também contribui para o 

aluno chegar na 7ª e 8ª e o aluno ficar limitado porque ele sempre recebeu a idéia pronta só 

para ele acrescentar alguma coisa então para partir dele fica mais difícil. É pena porque o 

aluno de 1ª a 4ª tem duas aulas, são cem minutos de aula por semana e é mais do que de 5ª a 

8ª. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. L 

 

Idade:  35 Sexo:  F   

Tempo de magistério: 17 anos  

Formação: Educação Artística – Música - (FAP) 

Séries que leciona: 5ª, 6ª e 7ª Séries  

 

ENTREVISTA – por escrito e complementação com entrevista 

 

1) Arte se ensina?  

Ao levar-se em consideração que antes de saber escrever o ser humano expressou e 

interpretou o mundo em que vivia pela linguagem da arte, como algo que vem de dentro do 

(ser) próprio do ser, conclui-se que a arte é inerente ao ser humano. Sendo assim, suponho 

que arte se estimula. O que chamamos de ensinar é estimular o indivíduo a expressar-se por 

meio da arte.  

Assim a arte assume papel importante na escola por ser importante fora dela, 

principalmente. É um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, constituindo-

se em patrimônio cultural da humanidade. Portanto, todos têm direito ao acesso a esse saber 

e isso passa a ser o ensino da arte. 

É claro que a arte se ensina, com a finalidade de possibilitar ou levar o aluno a compreender 

a produção artística do homem, a partir das relações sociais para que possa assim, 

expressar-se por meio do trabalho criador. 

 

2) Como se ensina arte na escola? 

O ensino é baseado em aspectos que podem ser descritos da seguinte forma: 

• Compreensão das estruturas artísticas na produção humana: 

• Trabalho com estruturas artísticas a partir de seus elementos caracterizadores na 

construção do conhecimento social; 

• O trabalho com as estruturas artísticas na perspectivas do trabalho criador. 

É claro que o ensino (da arte) varia de escola p/escola, do professor p/professor e, de certa 

forma isso é enriquecedor, sempre que deixa de lado ou modifica aquela idéia de confundir 

as aulas de arte com lazer, terapia, descanso das aulas “sérias”, momento p/fazer a 

decoração da escola, festas cívicas, entre outros... 
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3) O que um professor de arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

Precisa saber envolver situações de motivação e elementos das linguagens artísticas, das 

culturas em diferentes contextos históricos, a especificidade de conteúdos por série para 

estruturar seu planejamento, bem como, fazer uma seleção dos principais subsídios que 

fundamentam o trabalho em função da linguagem escolhida. 

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

Com a experiência estética, ou seja, a relação que o ser humano tem com objetos artísticos. 

 

5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

• O “fazer” artístico e tudo o que envolve o processo: pesquisa de materiais, técnicas, 

perceber x imaginar; 

• O “fruir” formas artísticas utilizando informações e qualidades perceptivo-

imaginativas; 

• O “investigar” a arte como objeto de conhecimento: cultura, história da arte e 

elementos formais da produção artística. 

 

6) E o que você faz para atingir isso? 

Procuro levar subsídios variados para a sala de aula como obras de arte de vários estilos, 

bem como artistas diversos, contextualizando-os para que possa ser feita a leitura das 

imagens (e dos sons, da música) preparando o aluno para releituras/criação artística, 

interesse e motivação. 

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Parte da constatação da acentuada importância em capacitar o aluno para que possa 

apreender criticamente as diferenciadas manifestações culturais em seu ambiente, em meio à 

sociedade de consumo, onde a indústria cultural implica num processo de massificação 

revelado como um poderoso instrumento de dominação cultural que se presta a camuflar este 

sistema. 

Portanto, minhas escolhas partem daquilo que favoreça o desenvolvimento de um processo 

pelo qual os alunos estabeleçam suas próprias práticas expressivas, livres de padrões 

estabelecidos pela indústria cultural e ao mesmo tempo, estabelecendo relações com a 
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diversidade cultural de nosso tempo e a de outros tempos, possibilitando a construção de sua 

individualidade. 

É necessário que se pense um ensino da arte que propicie ao estudante o desenvolvimento do 

pensamento estético voltado também para a diversidade cultural, de forma a promover o 

pensamento reflexivo não só em relação às formas artísticas, mas também no sentido de 

compreender as relações da produção artística e cultural como produto das relações sociais 

e a individualidade do artista. 

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

O conceito de cultura, observando: 

• A realidade, como necessidade da turma e o cotidiano; 

• O conhecimento da produção artística do homem (para ampliar o repertório do 

aluno). 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

A especificidade das linguagens artísticas, tendo como base o entendimento da arte e das 

formas de expressão como produção cultural, social e histórica. 

 

10) Você conhece a autora Ana Mae Barbosa? Resumidamente você poderia dizer algo 

sobre a proposta Triangular. 

Propõe três aspectos da aprendizagem artística: produtivo, crítico e cultural. A experiência 

estética é a relação que o ser humano tem com os objetos artísticos e nela estão implícitas: 

Apreciação: ver, ouvir e sentir. Execução: é o fazer (cantar, representar, enfim expressar-se). 

Criação: resultado de todo o processo. 

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

A compreensão da arte como trabalho criador, o homem como síntese das relações sociais e 

a (representação) organização dos elementos caracterizadores das linguagens do teatro, da 

plástica, da música e dança. 

 
É de acentuada importância o despertar do aluno para o interesse artístico voltado 

especificamente para o aspecto cultural, pois sem as raízes que nos situam num tempo espaço 
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único e peculiar carecemos de valores, costumes e formas de expressão que permitam 

transitar entre a fantasia e a realidade, até a construção do nosso próprio modo de ser. 

O trabalho artístico precisa ser desenvolvido com a finalidade de ajudar os alunos a 

construírem uma consciência global para que possam assumir posições afinadas com valores 

referentes à identidade cultural. O aluno poderá identificar-se como parte integrante da 

cultura, percebendo os processos e progressos pessoais como elementos fundamentais para 

uma atuação criativa, responsável e respeitosa com relação à cultura em geral. 

 

Entrevista 

 
Como trabalha com seus alunos em sala de aula? 

Eu chegando aqui nesta escola, eu fui orientada para andar junto com História, acompanhar 

mais ou menos o conteúdo de História. Então, nas 6ª séries eu estava trabalhando a arte no 

Império de Dom Pedro II, falei um pouco sobre os artistas, sobre a Academia Real de Belas 

Artes, levei obras do Victor Meireles, Pedro Américo – o Grito de Ipiranga – então, a gente 

fez a apreciação da obra, a biografia, fizemos de dois dos artistas e estamos indo para o 

terceiro, e aí eu faço um recorte na obra para que se faça a releitura, conforme a obra eu 

peço releitura da obra toda. O Grito do Ipiranga, como eles irão fazer releitura daquilo lá, 

né? Então começar também com O Grito do Ipiranga a pensar no nosso processo de 

independência pessoal, começar a trazer para nós aqui e não deixar só lá na História e 

recorta da cena o que te chamou a atenção para que você possa fazer o teu Grito do 

Ipiranga. Então cada um vai fazer a sua obra, no seu caderno. Eu trabalho assim eles tem um 

caderno que eu avalio, e as releituras são feitas em folhas que eu exponho, faço muitas 

exposições. Eu gosto muito por que incentiva não só a nota. O aluno chega lá: Professora 

você colocou dois trabalhos meus, nossa. Eu nunca coloco o que está mais bonito, mas o 

mais completo. – Você colocou aquele trabalho que está feio. Não está feio é o jeito do aluno, 

ele fez. Eu trabalho mais ou menos assim, com apreciações, releituras, sempre tem o fazer do 

aluno para cada obra que eu levo tem uma releitura do aluno. 

 

Então você trabalha interdisciplinarmente com História... 

Sim, mas não esquecendo da arte pela arte. Surgiu lá, o aluno trouxe para mim uma foto da 

casa da vó com os lambrequins. Professora o que é isso lambrequins? Então tá, parei com 

tudo semana passada e levei recortes de jornais com lambrequins, parei com o conteúdo, 
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fizemos desenhos com lambrequins, expliquei o que era a origem italiana, polonesa e fizemos 

com papel de seda, sabe aqueles bonequinhos de mãos dadas, fizemos lambrequins como 

aqueles, recortamos, ta, aquilo não vale nota, vale, vai ser incluída na nota do caderno. 

Então eu fugi do conteúdo, eu não fugi do conteúdo, veio a calhar, era importante porque é 

uma coisa da convivência deles, passam na rua e vêem. Eu acho importante fazer este recorte 

senão eu começo a trabalhar o que esta lá longe, vou trabalhar só o Van Gogh, vamos supor, 

e esqueço do nosso bairro aqui. 

 

Você trabalha mais artes plásticas, como é a polivalência para você? Você é formada em 

música e está me falando de Artes Visuais. 

Lá na FAP eu tive dois anos de artes visuais, um ano de teatro e sempre foi deixado bem 

claro que nós iríamos para uma escola e que nós teríamos que dar conta das quatro 

linguagens. Eu tive um ano inteiro de dança. Também foi trabalhado muito para tentar de 

relacionar a época, não só na área da música, relacionando com obras de arte, com pintores, 

sempre contextualizando. A música, eu trabalho assim, trabalhei o Aleijadinho, o período 

barroco no Brasil, o que caracterizava a música barroca. A intenção da escola não é formar 

músicos, não é? Então eu mostro um CD lá da música barroca e vamos ouvir os instrumentos 

barrocos. Eu tenho um exercício meu, eu montei, que são instrumentos musicais nossos, o 

trombone, oboé, piano e eu passo uma faixa e eles vão relacionando com o desenho. Assim, 

eles vão aprendendo a propriedade do som, o timbre, o timbre de cada instrumento. Vamos 

identificar nesta música que instrumento vocês estão ouvindo? Aí eu trago para cá. Eles 

escutam música no rádio, ah eu conheço essa música, mas que instrumento tem por trás? Ah, 

não sei por que eu só escuto a letra. Aí você como faz falta, podemos dizer que algumas 

músicas deixam elementos da cultura de lado e o aluno deixa de lado. To escutando o timbre 

do violão. Tô escutando o timbre do violão não o som do violão, nessa música do piano, tem 

um chocalho atrás e como é esse chocalho? E aí a gente já vai para os instrumentos do 

folclore brasileiro, então eu faço essa relação. O que mais eu trabalho? A escala musical, a 

gente até monta um piano de papelão para o aluno entender esta relação da nota com o 

toque, as propriedades do som, o instrumental relacionando com as épocas, aí eu levo um CD 

de cada época. 

 

Você vê relação entre suas escolhas e a proposta do município? A proposta do município 

te influencia? 
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Sim, na proposta do município, vamos ensinar, vamos supor lá a linguagem, os elementos 

caracterizadores de cada linguagem, então na plástica - eu tô trabalhando a forma, a cor, o 

plano, o volume; na música – timbre, altura, intensidade, etc. e contextualizar, vamos supor 

vou dar uma aula, só técnica, eu não posso só dar a técnica, tenho que contextualizar, a 

época, tenho que levar a música, nem sempre você acha a música do período, mas você faz 

uma relação com os instrumentos, sempre puxa um gancho. O que eu não trabalho é a dança 

que não é o meu forte. É um professor só e são quatro linguagens e eu fico mais na plástica e 

na música, e alguma coisa de teatro. Eu gosto muito de trabalhar jogos teatrais, porém 

conforme a turma, eles não estão preparados, eu acho que o trabalho tem que começar antes. 

Já trabalhei muito de pré a 4ª também e na área de teatro, jogos teatrais, direto. Temos na 

Prefeitura projetos com a Universidade, então é lançada uma proposta e se é aprovada, tem 

uma bolsa para você desenvolver. Eu já trabalhei com projeto na área de teatro e de teatro 

eu trabalho fora do projeto também e três projetos na área de música, desenvolvendo na sala 

de aula. Vou desenvolvendo aí vem um professor da FAP que vem assistir e durante seis 

meses a gente desenvolve este projeto. O professor nos orienta, uma vez por mês ou na escola 

ou na faculdade e aí eu levo atividade de aluno, foto ou filmagem e ele vai me orientando.  

 

E te ajudou? 

Nossa, me ajudou de mais. A prática diária, você não vem pronta da faculdade. Eu tenho 

muitas idéias, você ta mexendo muito com papéis, teoria, mas para colocar em prática me 

ajudaram muito porque às vezes você não consegue desdobrar certos conteúdos em práticas, 

até às vezes você está fazendo, mas não sabe se está fazendo aquilo. É difícil de te explicar. 

Alguém que tenha a teoria e a prática te orientando ajuda muito, nossa, me ajudou de mais.  

 

E quanto aos cursos de capacitação você participa? 

A prefeitura oferta cursos e eu fiz alguns cursos. Detalhes artísticos na arquitetura, lá 

falavam sobre o vitral e eles situaram na história o aspecto artístico dentro da proposta do 

município trabalhando sempre os elementos caracterizadores, o trabalho criador do aluno, 

então não vai fazer o vitral copiando o vitral é criar o dele fazendo uma proposta com uma 

problematização. A proposta da Prefeitura é assim: que você lance um problema para ele, 

lance um problema para ele resolver esta atividade. 
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Você acredita que esta capacitação te fez alinhar mais com a proposta do município? 

Por exemplo, esta problematização através do curso de capacitação você passou a 

utilizar-se mais desta estratégia? 

Sim, porque eles subsidiaram como criar o problema. Por exemplo, construa um prédio 

partindo do que você aprendeu sobre arte grega, arte romana. Você tem subsídios de como 

criar esta problematização, o que utilizar, sem que fique muito simples e que ela seja 

detalhista no sentido do que eu tô sentido, é importante porque na faculdade eu não sabia 

desta parte. Claro que você vai lançar uma proposta para o aluno, vai fazer que ele crie, mas 

a prefeitura direcionou mesmo, você crie o seu problema.  

 

Você me disse que segue a orientação pedagógica da escola e trabalha junto com a 

história. Você trabalha deste modo com todas as séries? 

Eu procuro seguir. Eu estava trabalhando com a 5ª série e a professora de História me disse 

que estava trabalhando a escravidão e me perguntou se eu não poderia dar uma força. Claro, 

Debret trabalhou muito, enfocou muito esta parte, Rugendas também, e eu disse: Olha vou 

ter o maior prazer. Então ela organizou um painel cultural e eu vou fazer mostrar a releitura 

destes alunos das obras do Debret e do Rugendas. É isso que nós estamos fazendo e eu não 

deixo de trabalhar os elementos caracterizadores, posso trabalhar a influência africana na 

nossa música, o samba, então eu posso trabalhar dentro de um projeto sem deixar de lado a 

arte. Mas tem momentos que eu pego uma obra de arte, eu tinha um material legal aí folhas 

grandes que eu ganhei, e propus vamos fazer uma releitura lá dos Girassóis do Van Gogh e 

mais o Matisse, dois pintores que pintaram flores e vamos criar o quadro de vocês. Como é 

que vocês fariam isso? Eu não estava vinculada, mas eu estava trabalhando a expressão 

deles, eles vêem na cultura, na TV, porque não trabalhar em determinados momentos a arte 

pela arte? Eu não deixo isso de lado. Às vezes eu fico bem cansada porque se eu tenho 

vontade de fazer uma coisa a mais, eu faço, porque isso me dá prazer. Eu amo arte. Não sei... 

problemas tem. Quando eu trabalhava de 1ª a 4ª eu trabalhava com arte, também encontrava 

salas lotadas, professor de arte assim... pedagogas não gostam muito de professor de arte, 

pensam que arte é para criar lembrança do dia das mães, enfeitar festinha junina, então não 

bate bem. Aqui de 5ª a 8ª não, a cabeça é outra, tenho total apoio. Mas eu sempre trabalhei 

pela arte mesmo, queriam que eu fizesse e comecei a bater de frente, não é isso, arte não é 

isso de jeito nenhum. E quando você passa o foco, você tem um projeto, passa as raízes, você 

contextualiza, você coloca o porquê, eles amam fazer. Eu trabalhei com a quarta séria 

cultura ucraniana, eu comecei a imigração ucraniana dei uma noção do que foi para daí 
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entrar na pessankas, a simbologia toda, a simbologia das cores, e aquela turma de trinta e 

cinco me olhando, um ou outro ali, claro né, mas a maioria fulano fica quieto que eu quero 

ouvir daí eu recebi bilhetinho: professora, você me ensinou muito sobre as pessankas, eu 

amei, eu nunca vou te esquecer. É muito gratificante, eu não espero reconhecimento nenhum 

de um colega, nem do diretor, nem de uma pedagoga, quero o reconhecimento dos meus 

alunos, guardo os bilhetinhos deles e o crescimento. Quanto mais eu faço, eu me admiro de 

fazer certas coisas, vou atrás mesmo, eu cresço, eu estou aprendendo porque na faculdade 

eles te mostram os caminhos, tenho a opção, paro ali, me acomodo ou vou atrás e cresço. Eu 

tenho problemas com turmas super lotadas, eu tenho uma turma que eu entro e tenho 

dificuldades, se eu to fazendo uma atividade e o aluno não está concentrado eu tenho no 

mesmo esquema mais atividades que eu coloco no quadro: vocês vão fazer isso se vocês 

acabarem isso então o aluno vai vendo que tem um caminho para chegar num resultado que 

agrade. Eu uso muito áudio visual, ando muito com som, tento fazer uma aula que de prazer, 

não me preocupe que de prazer pra lês só, me preocupo que eu saia bem de lá. Um colega 

perguntou: quando você sente que deu uma boa aula? Quando dá o sinal e você ouve: que 

droga, quando tem uma aula massa dá essa droga desse sinal. Dar uma boa aula não é só 

fazer o que eles querem, é misturar uma coisa prazerosa com práticas, não é ficar só ali 

falando, se não eles perguntam se não vai ter aula, eu procuro dar os resumos 

mimeografados e usar a aula só pra práticas mesmo, pra audição, pra apreciação.  

 

E para você como que é um bom professor? 

Eu acho que é isso, que goste de dar aula. Ano passado falei para uma colega, se não me 

pagassem eu ia dar aula do mesmo jeito. Eu adoro entrar em sala, adora dar aula, amo. 

Elogio o trabalho, elogiar um aluno, eu faço, falo: - você fala pra tua mãe colocar você em 

um curso, você tem um dom, você vai consegui. Quando eu estava na sexta série a professora 

falou: Essa menina vai ser artista! Depois eu fui me encaminhando pra arte. Não deixa de te 

dar um empurrãozinho. Um bom professor é o que sente prazer no que faz e não faz para 

aparecer, faz pelos alunos e principalmente por você em primeiro lugar crescendo, não você 

em primeiro lugar pelo salário porque se for olhar o nosso salário você não trabalha, o 

professor não é valorizado, eu to fazendo pelo meu crescimento pessoal.  
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. M 

 

Idade: 40 anos  Sexo:  F  

Tempo de magistério: 19 anos 

Formação: Educação Artística - Artes Visuais - (FAP)  

Séries que leciona: 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Séries 

 

ENTREVISTA – por escrito 

 

1) Arte se ensina?  

Sim, o ser humano não nasce “sabendo” arte. Se arte é cultura – produto do existir do 

homem, o ser humano terá que apropriar-se deste conhecimento e a escola é um dos espaços 

que devem possibilitar esta apropriação para nutrir esteticamente os seus sentidos. 

 

2) Como se ensina arte na escola? 

O “como” se ensina arte na escola, está no meu ponto de vista diretamente relacionado à 

concepção de homem e de mundo da escola, especificando no plano curricular de cada 

escola. Porém, a Arte na escola não visa formar artistas, mas tem como objetivo o 

desenvolvimento do pensamento estético, através das diversas possibilidades artísticas 

vivenciadas pelo aluno. 

 

3) O que um professor de arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

Conhecer a produção artística historicamente produzida entendendo a suas relações, o seu 

significado (entender arte como produção cultural) e dominar a especificidade das 

linguagens artísticas. O professor de arte precisa aprofundar estudos e evoluir no seu saber 

estético e artístico, estar sempre acompanhado as manifestações culturais na qual está 

inserido. 

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

É toda forma de expressão humana que se utiliza das linguagens artísticas (artes visuais, 

música, dança, teatro...) cada qual com seu objeto de estudo e especificidade. 
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5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

Não entendi a pergunta! 

 

6) E o que você faz para atingir isso? 

Não respondeu. 

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Procuro descobrir a prática social e cultural vivida pelos meus alunos: interesses, vivências, 

linguagem, modos de conhecimento da arte. Como trabalho com adolescentes, procuro 

perceber os interesses para esta faixa etária, para que os conteúdos (estes selecionados da 

proposta curricular da Rede Municipal de Curitiba) sejam para os alunos significativos. 

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

Além dos aspectos acima citados (resposta sete), considero o tempo e os recursos materiais 

disponíveis, bem como todas as implicações para a viabilidade das aulas. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

Este “como” é definido pelo posicionamento pedagógico. Como sou professora da RME de 

Curitiba, o encaminhamento pedagógico se dá através de três momentos: a) compreensão da 

estruturas artísticas na produção humana (contextualização); b)o trabalho com as estruturas 

artísticas a partir dos seus elementos caracterizadores na construção do conhecimento 

social; c) o trabalho com as estruturas artísticas na perspectiva do trabalho criador 

(problematização). 

 

10) Você conhece a autora Ana Mae Barbosa? Resumidamente você poderia dizer algo 

sobre a proposta Triangular. 

 Sim. A Metodologia Triangular propõe a introdução da imagem no ensino da arte. A partir 

da análise, da compreensão de obras de arte num contexto histórico o aluno poderá realizar 

o seu “fazer artístico”. (obra de arte + história da arte + fazer artístico) 

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

A proposta de Ensino da Arte da S. M. Educ. entende o ser humano como síntese das relações 

sociais e visa à compreensão da arte como trabalho criador. O estudo das matérias primas 



 

 

166

da arte: a representação, a forma, o som e o movimento, vinculadas a seu espaço e tempo, 

possibilitam ao ser humano organizar-se por meio das estruturas artísticas, registrando seu 

modo de VER/OUVIR/REPRESENTAR e MOVIMENTAR-SE. Em resumo, o aluno dominando 

a arte, todo este conhecimento histórico acumulado o fará ampliar sua percepção do mundo 

o que refletirá num olhar mais crítico no exercício de sua cidadania. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. P 

 

Idade:  31  Sexo: F   

Tempo de magistério: 13 anos 

Formação: Licenciatura em Desenho com ênfase em Computação Gráfica (Tuiti)  

Séries que leciona: 7ª e 8ª Séries 

 

ENTREVISTA 

 

1) Arte se ensina?  

Alguns aspectos da arte se ensinam. Técnicos... específicos das linguagens, aí eu acho que 

existem algumas coisas que não, se a gente pegar o sentido amplo da palavra ensinar, aí eu 

acredito que sim mesmo. Dar uma orientação, ampliar a visão numa leitura de imagem, 

numa interpretação musical. Tem umas coisas que realmente a gente ensina, tem outras que a 

gente dá um direcionamento e tem outras que a arte recebe. 

 

2) Como se ensina arte na escola? 

Eu acredito num trabalho que não feche que não bloquei o potencial criativo dos alunos. 

Acho que quando a gente chega com uma proposta muito fechada, muito quadradinha, as 

respostas que vem elas às vezes elas agem muito mais dentro da expectativa do resultado do 

que o professor espera do que... realmente abrir, por que a Arte tem que ter essa abertura de 

permitir. Acho o primeiro passo é conhecer quem é o teu público, a comunidade dele, que 

contexto ele vem, quais são as bases do conhecimento que ele tem, eu acho que o primeiro 

passo é esse pra depois você partir para uma proposta de planejamento mas que vá 

contemplar as necessidades especificas daquele público. 

 

3) O que um professor de arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

Ele precisa ter conhecimento de História de Arte, eu acredito nisto, principalmente mais do 

que saber História da Arte ele precisa ser consumidor, ele precisa freqüentar museu, ele 

precisa ter um repertório musical amplo, ele precisa ir ao teatro, ao cinema, mas ver coisas 

artísticas e não só comerciais, ele precisa em primeiro lugar ser um consumidor alguém que 

se sinta pertencente deste meio, acho que tem muita gente na área que não, não sei às vezes 

vai pra escola se preocupa com conteúdo e tal, mas acho que se você tem na bagagem, se 
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você..., mesmo o que é de fora, entra no site, entra na internet, lê, lê o jornal, pega o caderno 

de cultura, eu acho que o principal depois da formação é esse, que um professor que só teve a 

formação e não se atualiza, não desfruta da arte, o que ele vai transmitir prô aluno? 

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

Eu acredito que ele trabalha o professor de arte hoje no contexto do nosso país, até 

independente de trabalhar na periferia como eu, eu acho que o foco tem que ser cultura e 

cidadania.  

 

5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

Eu acho que indispensável em primeiro lugar é a atividade extra classe. Sair da escola, levar 

o aluno no cinema, levar o aluno no museu ou levar o concerto até a escola, são coisas que 

agora com a Prefeitura a gente já consegue fazer, fora as questões que... teve uma época que 

eu achava que era indispensável ter uma sala de arte na escola, hoje em dia não, já acho que 

não, a gente vai amadurecendo com o tempo, são estas questões de fazer que o aluno se sinta 

pertencente a sociedade prá que depois que ele não tem mais a escola ele tenha condição de 

entrar num museu, de chegar na locadora e escolher um bom filme, de conseguir perceber 

daquilo que tá tocando no rádio até onde tem uma manipulação da mídia, é cidadania 

mesmo, se tornar um ser crítico, um cidadão atuante. 

 

6) E o que você faz para atingir isso? 

Eu assim, eu trabalho com linguagens integradas porque às vezes tem questões que eu que eu 

tô falando das artes plásticas, e que tem ... um exemplo bem legal é o da música é que as 

vezes é algo que vai tocar mais aquele grupo de alunos com o qual eu estou trabalhando 

porque ele se identifica com aquela música, com aquele grupo, então assim eu integro 

linguagens, eu integro o trabalho com professores de outras disciplinas porque as vezes 

dependendo da questão do que eu estou falando, de um movimento da arte ou de um artista 

ou tema que foi sugerido pelo professor de história ou de geografia ou de língua portuguesa, 

está trabalhando então eu sugiro e a gente faz o trabalho em parceria. Eu trabalho também 

com internet, com revistas, e sempre buscando fazer a ligação com o contexto do aluno 

mesmo independente se eu vou estar trabalhando um artista que é local ou se eu vou estar 

falando do Leonardo da Vinci, alguma coisa eu tenho que fazer a ponte para que aquilo 

tenha um valor, tenha significado na vida daquele aluno, acho que não é a preocupação de 

eu vou falar do artista que é um gênio que não sei quê, eu tenho que convencer o aluno de 
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que ele foi um gênio e aquilo tem que ter um sentido prá vida dele, então é por aí aonde eu 

trabalho. 

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Elas partem geralmente, o meu processo é esse de verificar questões ali da comunidade, a 

gente tem a prática já da escola do começo do ano de fazer levantamento da comunidade, às 

vezes no meio do percurso a gente descobre que não era tão por ali como a gente pensou 

porque surge uma necessidade maior, o planejamento também não é engessado, ele é flexível 

ainda mais na área de artes. Mas eu procuro partir sempre do aluno. 

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

Eu levo em consideração estas questões e uma das coisas que a gente tá trabalhando 

bastante, independente de qual seja o tema de interesse do aluno, existem algumas coisas 

que, por exemplo, esse ano nosso foco: trabalhar a questão da cultura do Paraná, trabalhar 

a questão das africanidades. Agora com a lei dez mil não sei quantas, não me lembro o 

número da lei a gente tá encaixando estas questões no nosso projeto político pedagógico, 

então é, existem algumas coisas que a gente realmente tem que encaixar que tem que 

adaptar. 

 

Você está me dizendo que tem que encaixar por que faz parte do planejamento que você 

organizou? 

Faz parte de algo maior, faz parte das diretrizes curriculares da Prefeitura, mas não que 

venha a ser uma coisa imposta, é no sentido realmente da gente perceber a necessidade, já é 

parte, já está fazendo muito parte, então a gente adapta. Independente de qual seja o tema, eu 

acho que a arte permite isso de você tá fazendo adaptação, você encaixar, qualquer questão e 

a partir das questões é que a gente faz a seleção, por exemplo, qual é o artista que vai 

contemplar melhor a tal discussão ou um período histórico. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

Olha minha forma de trabalhar é sempre assim bem... aberta, explícita. Então eu tenho 

temas, tenho projetos, eu caracterizo o tempo como hoje eu falei: - Gente o quarto bimestre 

eu tenho isso, isso e isso então no começo do terceiro bimestre também a gente chegou eu 

coloquei prá eles direcionamento como seria e alguns períodos, por exemplo, eu coloco no 
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terceiro bimestre tem isso e isso prá fazer e pergunto o que eles acham e vamos tocando o 

barco, no quarto bimestre eu paro e faço avaliação. A avaliação não necessariamente da 

matéria, do conteúdo, mas do processo, do projeto até prá ter um levantamento se realmente 

é por ali, se tá dando certo, se tem que readaptar, se tem que mudar o rumo, né. Então a 

minha forma de trabalhar é essa, o aluno sabe o que ele vai perder se ele não for na semana 

que vem, ele sabe porque é importante estar colaborando com a equipe porque ele sabe 

aonde ele vai chegar fazendo aquele trabalho pra que que vai servir, então ele tem uma 

participação do projeto ativa, intensa, sabem a importância de estarem ali. 

 

10) Você conhece a autora Ana Mae? Em duas frases o que é a proposta Triangular. 

A Proposta Triangular seria mais ou menos a questão de você fazer uma leitura de imagem, 

uma interpretação, tem umas etapas, né, a leitura de imagem, depois a interpretação, aí você 

faz a produção com os alunos e depois você retoma, reavalia, é por aí, não? 

 

Eu estou estudando a Proposta Triangular e eu sei que ela foi muito marcante 

principalmente para os professores de artes visuais, e eu gostaria de saber quais marcas 

foram deixadas na prática do professor. Muitos professores ainda se utilizam da 

releitura que não é uma proposta que esteja explicita nesta proposta, mas foi lido por 

muitos professores dessa forma. 

É eu vejo isso ainda bem forte na Prefeitura, acho que foi até na época que eu entrei que eu 

comecei a trabalhar com artes, mesmo antes de me formar, com pré a 4ª Série. Eu entrei em 

93, nas capacitações era passada esta concepção: como fazer a leitura de imagem depois à 

releitura, tem a produção, então isso ficou muito forte principalmente nas escolas de pré a 4ª 

Série, que não tem o professor especialista. Nossa luta, nossa batalha agora é essa para que 

tenha pelo menos um em cada escola. Muitas não têm especialista, muitas tem e que não 

ganha como tal porque ele está na escola de 1ª a 4ª e a gente que é de 5ª a 8ª ganha mais. 

Tem essa diferença e muitos não saíram por que gostam mesmo de trabalhar com criança, e 

não querem, e daí? É o professor de artes que ta lá fazendo seu trabalho também. Mas em 

função da Proposta Triangular a gente vê bastante, tem professores que são especialistas e 

ainda estão nessa linha de trabalho, e, eu acho que é válido, é importante, mas não é ali que 

termina o trabalho e tem gente que vai só até ali. Essa é a questão e o aluno onde fica? Pra 

mim eu me utilizo em alguns momentos até para, - vamos olhar, vamos ver a composição, ver 

as cores, a geometria, fazer aquela leitura específica, - e realmente à releitura força isso. Faz 
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com que o aluno tenha um olhar mais profundo sobre a obra do artista, mas parar aí não dá, 

tem que ir além. 

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

Olha a Prefeitura está implantando as novas Diretrizes Curriculares. E uma coisa fantástica 

é que pela primeira vez estas propostas foram feitas por nós. 

 

Você participou? 

Participei. Todos os professores de 5ª a 8ª. A gente até tem uma diferença de escala, nosso 

dia de permanência é concentrado por área, então, a gente consegue se reunir, os 

professores de todas as escolas no mesmo dia, então a gente troca, tem capacitação, e tudo 

mais. No ano passado e no começo desse ano as nossas reuniões eram em função de estarmos 

escrevendo as diretrizes. Os professores de 5ª a 8ª. Teve também momentos com professores 

de ciclos, mas daí até talvez pela questão da formação não tão aberta, tinham coisas que a 

gente escrevia, propunha, daí a equipe de artes da Secretaria, à tarde, passava para o 

pessoal do ciclo e sentia até onde era o limite deles e colocava prá gente. Então, eu acho que 

a Secretaria deu uma abertura boa pra que a gente colocar-se ali, muito do que a gente 

acredita mesmo, né. Elas estão bem abertas, está amarrada ali à questão de trabalhar com a 

diversidade, de trabalhar com a questão da inclusão, conseguimos levar as questões novas 

que se estão discutindo em educação, integrar ali, e o caminho é esse mesmo, a preocupação 

de que o trabalho na escola seja realmente focado no trabalho de cidadania que vá promover 

alguma transformação naquela comunidade, que o aluno se torne um cidadão. O principal 

foco é esse, e que amarra com a necessidade de se trabalhar com as quatro linguagens 

artísticas e ficou bem claro ali que é cada professor dentro das suas limitações. Mas a 

Secretaria de Educação tem o compromisso de oferecer capacitação, então vai da 

responsabilidade do professor também de participar dessas capacitações que são em nossos 

dias de permanência. Eu acho que a mantenedora nos proporciona muitas oportunidades 

para um trabalho de qualidade. Eu particularmente acho que um trabalho não contempla o 

que está ali nas diretrizes ou é uma desestrutura administrativa muito grande da escola ou do 

próprio professor porque as possibilidades estão aí.  
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. V 

 

Idade:  35  Sexo: F  

Tempo de magistério: 17 anos 

Formação: Educação Artística – Artes Visuais - (FAP)  

Séries que leciona: 7ª e 8ª Séries e EJA - fase 2 

 

1ª ENTREVISTA 

 

1) Arte se ensina?  

De certa forma, sim.  Mas, não podemos ensinar a produzir arte dentro da nossa expectativa.  

 

2) Como se ensina arte na escola? 

Informação, conhecimento, possibilidades de criação. Essa informação passa pela técnica, 

pela produção histórica. 

 

3) O que um professor de arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

Não basta só saber por que não basta somente o conhecimento teórico. Ele tem que vivenciar 

também algumas práticas. Tem haver com um outro espaço, que é o espaço criativo. 

Conhecimento é conhecimento já elaborado, claro que o professor não tem que elaborar tudo 

aquilo que já se construiu tudo aquilo que já se produziu a própria História da Arte não é 

possível ter tanto, tanto conhecimento assim, mas se deve buscar o conhecimento. Então, por 

exemplo, se deve buscar o conhecimento da História da Arte, o que se está produzindo em 

termos de Arte contemporânea, se deve buscar também esse conhecimento de diversas 

possibilidades de expressão e em algum momento deve-se vivenciar também a produção, por 

que é importante essa vivência. 

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

Ele trabalha com a produção artística. 

 

 

5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 
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Acesso à informação, prática de produção, basicamente é isso. Eu também acrescentaria aí a 

orientação para a análise. 

 

6) E o que você faz para atingir isso? 

Eu tenho uma seqüência de trabalho que é básica. Só que ela está o tempo todo sendo 

repensada, sendo modificada para que eu tenha toda certeza de que algo que esta parecendo 

bom, em determinado período, continue significante e continue fundamentando o trabalho. 

Então começando pelo básico, por exemplo, eu trabalhei com luz e sombra. Começamos 

inserindo o Renascimento. Escolho alguns artistas, o que eu dei maior enfoque foi o 

Leonardo Da Vinci, dando esse maior enfoque em Leonardo da Vinci, citamos algumas 

obras, pela forma, cor, percepção de claro escuro. A partir dessas obras é feito releitura das 

obras. A releitura, elas foram expostas para os alunos dentro da própria escola, para que 

eles pudessem criticar a sua produção e a produção do outro. À medida que esse trabalho foi 

sendo desenvolvido também foi desenvolvido a questão da técnica, mas não com  uma visão 

tecnicista, como um suporte para se poder produzir. Com relação a trazer eles para a arte 

contemporânea, muitas características permanecem então como eles trabalharam com luz e 

sombra, então eu procurei trabalhar a luz e sombra de outras maneiras. Os alunos dessa 

escola gostam muito do grafitte, então, em função do grafitte, eles produziram muitas coisas 

de grafitte já utilizando as informações de sombreamento, então, dessa forma está fazendo 

um diálogo entre o antigo e o novo, o conhecimento que se produzia e o conhecimento que se 

tem hoje, o que se pode fazer hoje, então eu tento fazer isso o tempo todo. É legal esse 

trabalho com grafitte, daí a gente começou a trabalhar com textura, a textura foi trabalhada 

com o Nascimento da Vênus de Bottitelli, então você tem uma coisa amarrada a outra, e você 

vai fazendo com que o aluno comece a compreender a arte enquanto processo não só 

histórico, mas dele também. A maneira da evolução da produção dele.  

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Tudo pode ser escolha na hora de trabalhar com os alunos. Eu penso minha escolha de 

acordo com aquele objetivo menor. O que eu chamo de objetivo menor, aquele que vai 

movimentar todo o trabalho... Não existe uma cronologia da história da arte, tudo esta 

relacionado com tudo, esses conteúdos que só eu chamei de menor, que são menor coisa 

nenhuma, eu escolha aqui ou ali ou escolho a obra ou o período. Para trabalhar os 

conteúdos da 5ª série, por exemplo, eu retomo os conteúdos de 1ª a 4ª, ponto, linha, e cor. Eu 

acho muito mais tranqüilo de trabalhar numa obra abstrata, então eu começo com Miro, com 
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Kandinsky, agora na 8ª série, na 7ª série eu dou Renascimento, não tem essa cronologia 

histórica, mas isto tem haver com o que seja dificuldade ou não de aprendizado de conteúdo. 

Acho que é preciso para se trabalhar com a linguagem artística mostrar com ponto, com 

linha, com cor, com forma e pensar na graduação desses conteúdos. Perspectiva eu só 

colocaria numa 8ª série, como objeto de estudo, claro que eu posso utilizá-lo a qualquer 

momento, mas para organização do trabalho como objeto de estudo eu utilizaria sempre 

numa seqüência, conforme o grau de dificuldade.  

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

Aí a única coisa que eu acrescentaria seria a temática, porque estamos colocando a questão 

da temática? Algumas escolas pedem para que se escolha um tema, e outras não. Por 

exemplo: aqui na escola hoje estão realizando um trabalho de ciências, aonde tem toda uma 

preocupação com a questão ambiental, da preservação das árvores, do meio ambiente como 

um todo, então eu inseri a proposta do Krajberg, estou levando os alunos para visitação no 

Jardim Botânico, a escola toda esta voltada em função desse trabalho, para ocorrer uma 

integração com relação a esse trabalho. Então a temática também é pensada. Quando eu 

trabalhava com criança de 1ª série, 2ª série, eu usei uma temática que era animais de 

estimação porque eu acho que tem um elo afetivo muito forte, um elo afetivo muito grande, eu 

não faria esta proposta com uma 8ª porque o interesse é outro, eu percebo que 8ª série é 

interessante uma temática mais adulta, não tão infantil. Então eu considero a temática. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

Bom, a metodologia. Existe uma proposta da Rede Municipal de Ensino, inclusive que a nova 

escrita saiu agora recentemente, mês que passou então você pode se orientar o que ali estão 

traçado como objetivos, conteúdo, só que eu não me sinto totalmente segura, até porque 

estou lendo-a a pouco, mas muito disso já vem de uma caminhada anterior que é a Proposta 

da Metodologia Triangular, e que a proposta dessa metodologia é tudo isso que eu lhe 

coloquei está inserido porque existe o apreciar, existe o conhecer e existe o produzir. È um 

trabalho que vem sendo divulgado no Brasil há muito tempo. A proposta de Rede não vai em 

nada contra isso, muito pelo contrário ela reforça essa idéia, mas ela acrescenta algumas 

coisas a mais e especifica de uma forma maior.  

Eu não me sinto segura com a proposta de rede ainda, nós fizemos uma leitura em grupo em 

curso, mas ficaram ainda umas questões a serem resolvidas porque eu ainda não li com 
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calma, para ver se realmente é aquilo, a respeito da graduação de conteúdos propostos. De 

qualquer maneira, eu não me sinto despreparada, o que eu acho é que preciso de mais tempo. 

 

10) Você conhece a autora Ana Mae? Em duas frases o que é a proposta Triangular. 

Eu acho que eu já coloquei né. Eu vejo a Metodologia Triangular de uma forma resumida, 

que ela envolve o conhecimento que tem a haver com toda a parte da produção, o apreciar, 

que é a leitura estética da forma, e o produzir que é a criação do aluno.  

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

A proposta da rede já vem de uma estrada, não é que ela seja nova, ela tem uma perspectiva 

nova, mas ela já... Os conceitos já vêm desenvolvidos há muito tempo.  

Bem eu entendo que ela se fundamenta inclusive na Proposta Triangular, porque ela não se 

diferencia disso, ela especifica um pouco mais, ela clarifica mais, ela clarifica a intenção 

dessa proposta de uma outra forma. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROFª. Z 

 

Idade: 50 Sexo: F   

Tempo de magistério: 24 anos 

Formação: Educação artística - Artes Visuais (FAP)  

Séries que leciona: iniciais à tarde – 7ª a 8ª Séries de manhã  

 

ENTREVISTA 

 

1) Arte se ensina?  

Eu acho que se encaminha e se media. Eu acho que se ensina, sim. Se você vir do ponto de 

vista como área de conhecimento ela se ensina. Ela se ensina enquanto mediação do 

professor do trabalho artístico. Acho que se ensina, sim. Não existem regras fechadas, como 

o conteúdo da matemática, por exemplo, há alguns conceitos que são... não fechados, mas 

determinados. Em Artes não, os conceitos são flexíveis, e, portanto, isso pode ser ensinado, 

mas acho que ele fica mais uma mediação do trabalho do professor, o trabalho do aluno 

mediado pelo professor. Eu não gosto daquela idéia de que ela é um lazer, de se você se 

inspira, é uma área de conhecimento com certeza, mas a forma do processo de aprendizagem 

na Arte é um pouco diferente das outras áreas de conhecimento porque os conceitos são mais 

flexíveis, não é um conceito duro, fechado, determinado, mas é uma área de conhecimento, 

sim e ainda não me convenceram do contrário. Estou convencida disso até o momento. 

 

2) Como se ensina Arte na escola? 

(Risos). Você diz nesta escola aqui ou de um modo geral, o que eu penso como se ensina, é 

isso? 

É. 

Bom, como eu falei ali, como ela é uma área de conhecimento ela tem objetos de estudo, seja 

ele qual for, seja a forma que você tomar, ela tem o objeto de estudo, e... tentar fazer com que 

o aluno neste processo de ensino aprendizagem, que ele adquira os códigos da produção 

artística capaz de fazer com que ele possa fazer fruir aquilo, que ele se alfabetize 

esteticamente. Assim como ele se alfabetiza em outras linguagens, esteticamente também 

existe uma porção de códigos que é possível aprender. Para mim, o ensino da Arte na escola, 

especialmente no ensino fundamental, até o momento também surgem coisas novas todos os 

dias, para mim tá neste esclarecimento dos códigos de acesso a produção artística, a 
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produção também deles, mas mais eles compreenderem o que a humanidade fez de Arte, para 

isso eles precisa dominar os códigos estéticos seja de qualquer linguagem. 

 

3) O que um professor de Arte precisa saber para ensinar o conteúdo da disciplina de 

Arte? 

Além da formação, eu não consigo ver um professor sem a formação específica, a habilitação 

em Artes. Eu acho que ele precisa conhecer esses códigos para poder trabalhar isso com os 

alunos, eu penso que ele precisa ter essa visão também e não um fazedor de pequenos 

trabalhos que a gente acaba vendo em grande parte das escolas que até fica legal, às vezes 

fica bonitinho. Ele tem que ver a área de Artes como uma área de conhecimento, acho que 

aqui na escola já avançou, a gente vê em outras escolas acaba que qualquer professor vai 

dar aula, o professor que não dá certo em outras, professor de classe que acaba dando aula 

de Arte mais para fechar a permanência e outras razões que não àquela que eu acho que é 

alfabetizar esteticamente. Eu acho que isso é um direito do cidadão e eu penso que o 

professor deva entender Arte e a primeira coisa entender Arte como uma área de 

conhecimento passível de ser descoberta, de ser aprendida pelas pessoas. Se ele parte desse 

ponto de vista é diferente o trabalho dele, com certeza, mesmo que às vezes a gente não 

consiga tudo que a gente quer, mas pelo menos a gente aponta para isso. 

 

4) Qual é o objeto de trabalho, ou melhor, com que um professor de Arte trabalha? 

Teoricamente eu penso que o objeto de trabalho é a estética, seja a estética visual, a estética 

do movimento, da dança, eu não trabalho muito porque sou formada em Artes Plásticas. Em 

termos gerais o objeto de trabalho, o objeto de estudo é esse a estética nas diversas 

linguagens. Como fazer isso nas escolas: na nossa escola o que quê a gente tem feito, tem 

trabalhado com a linha da História da Arte. Para os menores uma História da Arte mais 

próxima, e dentro dessa História da Arte você trabalha a questão da estética, os códigos 

visuais, os códigos sonoros, daquilo que é possível porque eu também não domino, a gente 

também não domina todas as áreas, aqui especialmente somos todas de Artes Plásticas, acho 

que eles sentem falta disso, mas também não me arrisco a assumir uma área que eu não 

tenho conhecimento para fazer um bom trabalho, prefiro fazer um bom trabalho naquilo que 

eu posso fazer, no melhor que eu posso. Então eu penso que aqui na escola a gente está 

trabalhando assim, a gente tem como referência a História da Arte porque este é o resultado 

da produção artística da humanidade, eles tem que acessar isto, para acessar isto eles vão 

aos poucos dependendo do grau deles de maturidade acadêmica eles vão se aprofundando 



 

 

178

neste domínio da estética que possa fazer eles fazerem esta leitura e fruir disso. Então, a 

gente tem como referência a História da Arte e em cada um dos momentos a gente aprofunda 

o conhecimento estético e tem a História da Arte como um fio condutor. Para as crianças 

menores que estão começando a escola nos três primeiros anos, no ciclo um, o trabalho é 

basicamente com a Arte paranaense que é uma Arte que ele vê na rua, ele reconhece se ele 

for ao centro da cidade.  Não tem ainda como você falar da Arte da pré-história, eles não são 

capazes ainda de perceber isso linearmente no tempo então uma coisa mais próxima. Para o 

segundo ciclo que seria a antiga 3ª e 4ª Séries, trabalha mais com a História da Arte 

brasileira, que alguns vão para São Paulo e estão percebendo isto. Na 5ª e 6ª que eu não 

trabalho com eles, mas a professora deles trabalha assim, aí a gente começa a História da 

Arte mais linear, acha que já tem maturidade para isso, daí a gente começa lá com a pré-

história, idade média, e na 7ª e 8ª que eu trabalho o modernismo e a Arte contemporânea que 

eu gosto. Eu gosto muito da Arte contemporânea, a Arte mais da moderna pra cá. 

 

5) Quais os fatores indispensáveis no ensino da Arte para que o aluno aprenda? 

Tá embutido nas outras perguntas que eu respondi anteriormente é essa forma de 

encaminhar. Depende do que você quer você quer só entretenimento deste aluno ou você quer 

que realmente ele seja esclarecido do ponto de vista estético? Para que ele faça este segundo 

trabalho que eu acho que é mais difícil, mais profundo do que entreter só, esse realmente há 

uma série de fatores: incessante pesquisa tanto deles como do professor, seja pesquisa não só 

de materiais, mas de soluções, pesquisa mesmo das razões de tal movimento ter acontecido 

ou não, eu gosto muito de trabalhar com a pesquisa, comparações, trabalhar a formação do 

conceito. É importante a produção porque, além de gostarem, eles têm que se exercitar nisso, 

é uma expressão. Tanto o professor como o aluno tem que ter como perspectiva a formulação 

de conceitos, tanto dele como da gente. Eu tento sempre deixar claro isso para eles, o 

caminho que eles estão seguindo onde eles vão chegar com aquilo. Estou sempre retomando 

que é na verdade o mais importante, se expressar é muito importante, mas mais do que isso é 

formular conceitos estéticos para você poder fruir da Arte que tá aí. Quantos que vão num 

museu e não conseguem ver apesar de estarem olhando não conseguem ver o que esta lá, 

nem de forma critica nenhuma, não conseguem ter prazer naquilo por desconhecer, acho que 

o ensino fundamental tá pra isso. 
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6) E o que você faz para atingir isso? 

O meu método de trabalho é assim, eu tento sempre imaginar que seja isso e nem sempre se 

atinge viu! Você sabe, você é professora também. Você propõe alguma coisa, mas nem 

sempre se consegue atingir aquilo. Eu primeiro parto do que eles sabem sobre o assunto que 

eu acho importante ensinar, às vezes eles também me colocam coisas que eles querem saber, 

por vezes eu mudo quando acho importante por vezes não. Agora, por exemplo, vou trabalhar 

com um grupo da oitava série que quer fazer grafite, mas eu não quero fazer o bonequinho 

com o spray e nós vamos fazer um trabalho encima de alguns artistas mais contemporâneos e 

isto foi necessidade deles. Às vezes eu acho que sim, às vezes é o professor que direciona, 

mas eu parto sempre do que eles imaginam do que seja aquilo e a partir disso eu vou 

trazendo os conceitos que eu acho que são os mais corretos, os mais científicos, os mais 

formulados do ponto de vista da ciência, vou trazendo para eles, às vezes tenho que retomar 

de uma outra forma porque eles não entendem, com crianças menores é incrível é mais fácil 

que com os maiores, esse é o meu método. 

 

7) De onde parte suas escolhas ao determinar o que trabalhar com seus alunos? 

Nós temos isso como parâmetro como eu te falei a História da Arte e a partir disso você vai 

tentando fazer o trabalho tendo como fio a História da Arte, mas quando surge necessidade 

deles e sendo possível a gente também redimensiona o trabalho porque acho importante 

também eles colocarem seus anseios, o que eles querem fazer. 

 

8) O que leva em consideração ao selecionar e organizar os conteúdos para trabalhar 

com seus alunos? 

Conteúdos que eu trabalho com eles: desde artistas e movimentos, eu procuro e também isso 

é uma coisa pessoal, eu procuro ver aqueles conteúdos que movam essas crianças e 

adolescentes para o esclarecimento, que sejam capazes de esclarecê-los, que os emancipem, 

que dêem autonomia, que sejam capazes de fornecer autonomia estética. O tempo todo minha 

preocupação é essa. Assim como o professor de português o maior sonho dele é que o aluno 

leia, compreenda e interprete, eu acho que a gente também que você veja uma exposição 

artística e que ele saiba ler, interpretar e saiba compreender aquilo que seja no contexto do 

passado quando ocorreu ou no contexto contemporâneo. Eu tento fazer isso e digo tento 

porque conseguir, conseguir..., às vezes consegue um pouco, às vezes não consegue nada. 
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Quantas são as aulas de Arte por semana? 

Ela é uma aula, mas são duas aulas juntas. Aqui faz muito tempo nesta escola, acho que foi a 

primeira de Curitiba, eu tive na direção da escola então eu sei que isso acaba dando uma 

outra conformação, é claro eu sou professora de educação artística, estive na direção e tentei 

ver as condições desta área. Faz muito tempo já que a escola tem duas aulas de educação 

artística para toda a escola o que nos ajuda bastante. Isto faz muita diferença. Nós tempos 

um bom espaço, temos o auditório, temos sala de Arte, tem o laboratório fotográfico, tem um 

espaço bem razoável para trabalhar com educação artística. É uma conquista, as pessoas 

respeitam muito o trabalho da gente, todos os professores que trabalham com Arte são 

habilitados mesmo os professores que trabalham com os alunos menores de 1ª a 4ª, todas nós 

temos habilitação. De 1ª a 4ª poderia ser qualquer professor no caso daqui da escola são 

todos com habilitação para a área e eu acho que isso é bom, pois resulta num trabalho bem 

melhor mesmo. 

 

9) E o que orienta o como trabalhar com seus alunos? 

Eu tenho uma parte que eu exponho, eu faço um levantamento, eu tenho uma parte teórica e 

em função desta teoria daí sim, um trabalho com eles que, por vezes, pode ser teórico 

também, mas que, na maior parte mesmo, é um fazer artístico mesmo, é uma expressividade 

dentro daquele assunto que eu estou trabalhando, mas sempre existe uma questão teórica 

quando eles terminam a gente volta e refaz, discute aquilo, retoma, faz a relação com o que 

teoricamente a gente falou antes, mais ou menos eu trabalho assim. Tem uma questão teórica 

que é trabalhada com eles daí a gente faz um fazer artístico, traduz isto numa, como é mesmo 

que a Ana Mae fala? Como ela fala do tripé dela? A criação, mesmo, mas a partir dessa 

visão teórica aqui. A gente trabalha com eles aqui e depois com o trabalho a gente faz uma 

análise do que foi feito relacionando com aquele conteúdo teórico, com os pequenos inclusive 

da mesma forma porque eles se perdem um pouquinho, esquecem e a gente tem que estar 

sempre puxando um pouco para as questões mais conceituais. 

 

10) Você conhece a autora Ana Mae Barbosa? Resumidamente você poderia dizer algo 

sobre a proposta Triangular. 

Ela trabalha com a questão do fazer artístico, também da História da Arte, a leitura da obra 

de Arte e a contextualização, é isso que ela faz, ela não. Muita gente acaba fazendo só a 

releitura. Ela não propõe isso. Eu acho que as pessoas acabam abraçando a teoria dela e 

acabam fazendo muito isso, não sei. É minha interpretação. Então, eu vejo assim, eu acho 
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isso interessante, ela é uma grande teórica do ensino das Artes, acho que foi a pioneira, umas 

das pessoas que mais escreve sobre isso, mas acaba levando as pessoas acho que a fazer isso. 

Não sei se seria sempre isso. Eu acho que tem que ter também uma contextualização, mas 

não pode ficar só nesta releitura, eu acho, não sei. Eu compreendo que tem uma importância, 

sim. Ela conseguiu dar status de área de conhecimento para Arte dentro da escola, antes dela 

não existia isto, é uma área de conhecimento que pode ser ensinado, pode ser mediado, pode 

ser construído, tem conceitos e isto eu acho que foi primordial para o ensino das Artes, sem 

dúvida. 

 

11) O que é no teu entender que fundamenta a proposta do município? 

A proposta do município ela ficou meio assim, ela tem a última escrita deles em função dos 

currículos. Aqui na escola a gente ta fazendo uma nossa, estamos escrevendo, fizemos uma 

nesta idéia da História da Arte como um fio do condutor durante todo o ensino da criança 

que vai estar aqui e isso é uma vantagem em relação às outras escolas ter o ensino 

fundamental completo, você fazer uma trajetória do ensino da Arte desde quando a criança 

entra aqui com cinco anos e quando ela sai na oitava série. Da prefeitura ela não esta vendo 

muito assim. Não quero fazer uma crítica porque não tenho condições para fazer isso e até 

porque não conheço tão profundamente assim. Eu sei que teve mudanças na rede, estou com 

quase 25 anos de Prefeitura, então ela teve em outros momentos ela teve uma outra 

formulação, teve um outro desenho, uma outra conformação a proposta de Artes, não sei se 

você já viu estas anteriores. Em alguns momentos eu acho que ela já esteve até mais 

avançada, alguns não, teve um tempo que ficou meio solto principalmente na implantação 

dos ciclos porque ela servia muito bem antes, ela ficou com a proposta porque a Prefeitura 

não tinha ainda logo que teve a mudança organizacional de série para ciclo, as propostas 

meio que vieram lá do que era o ensino seriado, parece que não se adequava muito bem aos 

ciclos, agora mudaram. Eu não tenho como fazer uma crítica com profundidade, não gostaria 

de fazer para não correr o risco de falar coisas de eu não estou conhecendo muito bem. O 

que eu posso dizer é que nós estamos construindo uma nossa, daqui da escola, a gente está 

querendo fazer uma proposta diferenciada de educação artística. Nós podemos aqui fazer 

porque nós temos uma particularidade aqui na escola - ela é de pré a oitava e está dividida 

em ciclos também. Então nós estamos pegando assim, o que deve ser ensinado no ciclo um, o 

que uma criança ao sair do ciclo um deve saber do ensino das Artes - em termos da História 

da Arte, em termos de conceitos, códigos estéticos, e eu estou falando em ciclos agora e na 

Prefeitura na maioria das escolas só vem até aqui, só tem dez escolas de 5ª a 8ª, porém as 
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escolas de 5ª a 8ª a maioria é seriada, não sei se você já verificou também, na nossa é ciclos 

ano que vem ela fecha o último ciclo foi uma implantação gradativa e ano que vem fecha o 

último. Estamos tentando fazer uma proposta para o ciclo três e ciclo quatro, nós estamos 

fazendo ainda. Estamos tentando fazer uma para nossa realidade aqui e nós somos a única 

escola da rede que esta ciclando a 5ª a 8ª também, ela é uma escola com uma especificidade 

própria que permite fazer isto, pensar assim, a idéia é fazer em todas as áreas isto.  

 

Esta proposta da escola tem que estar em consonância com as diretrizes curriculares? 

Sim por que é uma escola da Prefeitura, ela não pode fugir da diretriz da Prefeitura porque 

ela é nossa mantenedora e têm que se seguir essas diretrizes, mas a gente pode dar a 

conformação que se ajusta mais a realidade da escola, isto é possível. Se nós vamos ter 

pernas para fazer isto é outra história, mas a gente quer muito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


