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RESUMO: A proposta desta pesquisa tem por objetivo investigar de que maneira 

acontece, no cotidiano escolar, a formação estética a partir do Ensino de Arte numa 

escola onde a proposta de educação se funda nos pressupostos marxistas de 

educação, e que possui uma concepção pedagógica cuja proposta passou a ser 

denominada de politecnia. Assim, este trabalho se propõe a realizar um estudo de 

caso a partir da experiência desenvolvida no Instituto Politécnico da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro/IPUFRJ, em Cabo Frio. Nesse sentido, procuraremos 

analisar em que medida é possível a formação omnilateral do indivíduo, ou seja, 

uma formação multilateral e integral do ser humano a partir do ensino de Arte, de 

forma que possa possibilitar a produção e fruição do sujeito em três dimensões, 

quais sejam, a ciência, a arte e a técnica. 
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INTRODUÇÃO 

 

A arte é entendida hoje como uma forma de manifestação humana presente 

na vida do ser humano, tanto nas manifestações artísticas em si, como nos objetos 

de seu cotidiano, na arquitetura, no urbanismo e nos meios de comunicação. 

Também é da natureza da arte a sua articulação com outras formas de saber: 

filosófica, histórica, social e científica. 

Segundo as pesquisadoras Maria Toledo Ferraz1 e Rosa Iavelberg2, no texto 

de introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ (Brasil, 2002), pode-

se perceber que, pela natureza do fenômeno artístico e da complexidade de suas 

articulações, muitos filósofos, artistas e educadores, entre outros, têm procurado 

explicar as relações da arte com a vida dos indivíduos – os significados cognitivos, 

linguísticos, psicológicos, sociais, criativos e comunicacionais das experiências 

artísticas e estéticas para cada ser humano – e a formação individual e social das 

pessoas.  

Introduzir-se no universo da arte representa manter contato com uma 

realidade complexa, cuja constituição se processa com a concorrência de várias 

áreas de conhecimento, diferentes tipos de ações e um vasto conjunto de valores. 

Os conhecimentos artísticos e estéticos, segundo as pesquisadoras citadas 

acima (Brasil, 2002), são necessários para que a leitura e a interpretação do mundo 

sejam consistentes, críticas e acessíveis à compreensão do aluno. Além de 

contribuir para o desenvolvimento pessoal, tais saberes podem aprimorar a 

participação dos jovens na sociedade e promover a formação de sua identidade 

cultural. 

É papel da escola levar os alunos a aperfeiçoarem seus conhecimentos, 

inclusive os estéticos. Por isso, é importante frisar o valor da aprendizagem em arte 

para que adolescentes, jovens e adultos possam apropriar-se, cada vez mais, de 

                                                
1
 Mestre e Doutora em Artes pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Artes e 

História da Arte, com ênfase em Ensino da Arte e História da Arte Brasileira, atuando principalmente 
nos seguintes temas: arte-educação, linguagens e artes plásticas. 
 
2
 Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo (1993). Doutora em Artes pela Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (2000). Tem experiência na área de Artes, com 
ênfase em Formação de Professores, atuando principalmente nos seguintes temas: arte, formação de 
professores, arte na educação, currículo de arte na educação, desenho da criança e do jovem. 
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saberes relativos à produção artística e à apreciação estética, potencializando 

assim, a capacidade desses de leitura crítica de mundo.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2002) 

discute-se uma concepção contemporânea da disciplina, segundo a qual a arte é 

considerada um conhecimento humano articulado no âmbito da sensibilidade, da 

percepção e da cognição. Por meio da arte, subentende-se que é possível 

revelarem-se significados, modos de criação e comunicação sobre o mundo da 

natureza e da cultura.  

Assim como a ciência, a arte também é capaz de responder a essa busca 

incessante por entender ou conhecer que temos, assim como as constantes buscas 

do sentido nas coisas e experiências que vivenciamos no mundo. Ciência e arte são, 

assim, produtos que expressam as experiências e representações imaginárias das 

distintas culturas, que se renovam através dos tempos, construindo o percurso da 

história humana. Logo, podemos concluir que conhecer a arte é saber produzir, 

apreciar e interpretar formas artísticas e culturais em uma dimensão crítica e 

contextualizada, segundo os sistemas simbólicos que integram cada linguagem 

própria da arte. E é diante dessa nova visão de ensino contemporâneo das artes na 

escola que o nosso trabalho de pesquisa se posiciona (BRASIL, 2002). 

A presente pesquisa tem por objetivo principal realizar um estudo mais 

aprofundado sobre questões referentes ao ensino de arte contemporâneo no cenário 

escolar de uma instituição que se baseia na concepção de politecnia. Desse modo, 

pretendemos investigar como se dá, na prática, o ensino de arte e que estratégias 

os professores têm adotado nesse modelo de ensino.  

No primeiro capítulo, falaremos sobre questões referentes ao ensino de arte e 

sua história. Destacaremos, ainda, algumas reflexões a respeito da importância da 

arte na escola. Apresentaremos as diversas tendências de ensino de arte até 

chegarmos à tendência mais contemporânea de ensino. Mostraremos como a 

cultura visual é pensada e trabalhada hoje no ensino de arte nas escolas, levando 

em consideração o uso do cinema nas salas de aulas e a formação do leitor de 

imagens. 

No segundo capítulo, faremos algumas reflexões referentes ao ensino 

polítécnico e sobre seu contexto histórico. Abordaremos o conceito de politecnia, a 

partir da perspectiva de Dermeval Saviani (2003), que, por sua vez, realiza uma 

análise sobre o conceito de trabalho em Marx (1985) e de como essa visão acabou 
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influenciando as propostas de ensino politécnicas. Discutiremos um pouco sobre a 

questão do princípio do trabalho no currículo escolar, tentando perceber o porquê de 

esse conceito estar orientado a trabalhar com conhecimentos voltados para 

questões referentes à natureza. Realizaremos, também, algumas reflexões a 

respeito das questões ligadas à educação sob a perspectiva de Antonio Gramsci. 

No terceiro capítulo, trataremos de questões relativas ao estudo de caso 

enfatizando a práxis educativa do ensino de arte no curso técnico de audiovisual do 

instituto politécnico da UFRJ (IPUFRJ). Relataremos nessa parte, o caminho 

metodológico escolhido para realizar a presente pesquisa. Destacamos, de 

antemão, que optamos por seguir uma abordagem mais descritiva, fazendo uso de 

pesquisa qualitativa e quantitativa, fundamentada em pesquisas bibliográficas, e por 

esse caminho realizaremos algumas análises de documentos obtidos durante a 

pesquisa, tais como: o Projeto Político Pedagógico da escola em questão, a ementa 

do curso de audiovisual e documentos que contam história da escola, cedidos, em 

sua maioria, pelo Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(IPUFRJ). Durante a coleta de dados na escola, optamos por trabalhar com 

questões abertas e algumas questões fechadas, o que acabou por se caracterizar 

numa entrevista semiestruturada, como será exposto adiante. 

Para fundamentar nossa pesquisa utilizaremos teorias que pensam a 

educação na perspectiva da “Teoria Crítica” apresentada por Adorno e Horkheimer 

nos livros “Educação e emancipação” (2000), “Dialética do esclarecimento: 

fragmentos filosóficos” (1985) e “Teoria Tradicional e Teoria Crítica” (1980). Este 

último defende que a escola precisa viabilizar as condições de transmissão, 

criticidade e assimilação dos conteúdos culturais contextualizados para que o 

educando adquira uma aprendizagem desveladora e que contribua para 

compreender ainda mais sobre a sua realidade, desenvolvendo, pois, a capacidade 

de pensar e agir de forma questionadora na sociedade. É uma visão que almeja não 

somente compreender a sociedade, mas, sobretudo, busca maneiras para 

transformá-la.  
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CAPÍTULO I Ensino de Arte e Formação estética 

 
1.1 O ensino de Arte no espaço escolar. Reflexões sobre o papel do 

ensino de arte nas escolas 
 
 

A escola tem o compromisso de ajudar os alunos a tornarem-se sujeitos 
pensantes, capazes de construir elementos categoriais de compreensão e 

apropriação crítica da realidade (LIBÂNEO, 1990. p.8). 
 

 

A arte, segundo Osinski (2001, p. 7), “se insere como forma contextualizada 

de comunicação e expressão dos sentimentos e pensamentos humanos”. Ao 

desenvolver o ensino e a aprendizagem da arte na escola, devemos ficar atentos ao 

grande desafio que surge a partir de questões referentes ao processo pedagógico e 

educacional. Esse desafio é o de garantir que nossos alunos tenham espaços de 

construção de conhecimentos em arte a fim de que possam aprimorar a sua 

formação artística e estética (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 17). 

Mas qual o significado da arte na educação? A que ela se destina? De que 

maneira esse conhecimento transforma o olhar dos nossos alunos? Ao fazer arte, o 

que os nossos alunos experimentam? Para Fischer (1979), a arte é o meio 

indispensável para a união do indivíduo com o todo da realidade. O ser humano, por 

sua vez, apresenta um enorme desejo em compreender o mundo que está a sua 

volta para que esse mundo faça parte do seu “eu interior” e, posteriormente, para 

tornar visível a sua individualidade, expressando seus sentimentos, pensamentos, 

emoções e ideias a todos aqueles que fazem parte de seu mundo social. “A arte, ao 

lado da filosofia, religião e da ciência, se constitui num modo privilegiado, por meio 

do qual o ser humano procura compreender e representar o mundo material e 

simbólico que o cerca” (FILHO, 2006, p. 26). 

Segundo Ferraz e Fusari (2009), a arte surge a partir das manifestações de 

atividades criativas que realizamos como seres humanos, em nossa interação com o 

meio em que vivemos. Para as autoras, o valor da arte está em “ser um meio pelo 

qual as pessoas expressam, representam e comunicam conhecimentos e 

experiências. A atividade de desenhar para as crianças, por exemplo, é muito 

importante, pois favorece a sua expressão e representação do mundo” (FERRAZ e 

FUSARI, 2009, p.18). 
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 Barbosa (2011) afirma que, por meio da arte, o indivíduo pode desenvolver a 

sua capacidade crítica e sua criatividade, tornando-se assim, mais capaz de analisar 

a realidade em que está inserido e podendo modificá-la. 

O ensino das artes na escola trata de dar conta de uma necessidade básica 

do ser humano. Segundo João Filho (2006, p. 26), “não é possível conhecer a 

realidade que nos cerca, prescindindo da dimensão estética inerente ao ser humano, 

que na escala zoológica é o único que pode desenvolver esta dimensão”. Podemos 

encontrar nos PCNs (Arte) a seguinte afirmação: 

 
O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma 
compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte 
ensina que é possível transformar continuamente a existência, que é 
preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que 
criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental 
para aprender (PCN – ARTE, 2000). 

 

A interação com as manifestações culturais do ambiente em que estamos 

inseridos acontecem desde a tenra idade e continua a acontecer ao longo de nossas 

vidas. Fomos ensinados, desde cedo, a demostrar nossas emoções sobre aquilo 

que experienciamos no cotidiano, demostrando para os outros e para nós mesmos 

gostos e desgostos, prazer e desprazer, por imagens que vemos nas novelas, 

cinemas, objetos, sons, ruídos, jogos, etc. 

Ferraz e Fusari (2009) dizem que o jeito particular de admirar, gostar, julgar, 

apreciar e até mesmo o de fazer as diversas manifestações presentes na cultura vai, 

aos poucos, ganhando forma e sentido dentro de cada um. Ela diz que a formação 

estética começa de forma inconsciente, ou seja, não temos a percepção desse 

fenômeno que acontece conosco, pelo menos não voluntariamente. Mas pelo estudo 

da arte, isso pode ficar mais evidente, nos possibilitando um maior desenvolvimento 

de nossas capacidades perceptivas. 

 
Os seres da natureza, bem como os objetos culturalmente produzidos, 
despertam em todos nós diversas emoções e sentimentos, agradáveis ou 
não aos nossos sentidos e ao nosso entendimento. Logo ao nascer, 
passamos a viver em um mundo como uma história social de produções 
culturais que contribuem para a estruturação de nosso senso estético 
(FERRAZ e FUSARI, 2009, p.18). 

 

 Conhecer arte na escola é dar oportunidade aos alunos de estabelecer 

vínculos entre os conhecimentos artísticos construídos socialmente ao longo dos 

tempos. É também o lugar em que os alunos podem aprender a elaborar novas 
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formas de expressão e comunicação artísticas, não ficando apenas restritos às 

formas clássicas de expressão e comunicação a que sempre fomos ensinados, tais 

como a escrita e a fala.  

 Quando o educando se insere nesse processo de aprendizado em arte ele 

estará ampliando seus conhecimentos a respeito dela, assim como do próprio 

mundo em que vive. Com isso, será capaz de dar mais sentido à sua vida, pois 

passará a conhecer as diversas produções artísticas realizadas em diversos locais, 

por diferentes pessoas, classes sociais e períodos históricos. 

 
 

1.2 Percursos metodológicos do Ensino de Arte ao longo dos 

tempos. Uma breve visão histórica acerca do ensino de arte nas 

escolas brasileiras 

 
Para falar sobre a história do ensino de arte no Brasil se faz necessário 

compreender as diversas pedagogias (teorias da educação) já construídas e, ainda, 

conhecer as variadas concepções sobre o conceito e definição do que seja arte, 

analisando como esta foi concebida em cada momento da nossa história. 

A compreensão de algumas questões que levantaremos a seguir faz-se 

necessária para todos os arte-educadores brasileiros. Como a arte vem sendo 

ensinada em nossas escolas nos últimos tempos? Quais as suas relações com a 

educação escolar e com o processo histórico-social? Que ensino de arte queremos 

para os alunos do século XXI?  

Segundo Arslan e Iavelberg (2011, p. 1), “em cada época e lugar, um conjunto 

complexo de intenções, teorias, práticas e valores orienta as tendências 

pedagógicas”. Essas práticas educativas aplicadas nas aulas de artes se encontram 

impregnadas de concepções ideológicas e filosóficas por estarem estas últimas 

associadas a determinadas tendências teóricas da educação escolar – as 

pedagogias. 

Para Ferraz e Fusari (2010), o professor de artes precisa saber se posicionar 

diante das diversas pedagogias existentes e decidir-se sobre aquela que melhor se 

afina com suas concepções de educador. 

 
a educação escolar e o meio social exercem ação recíproca e permanente 
um sobre o outro. Para os educadores mais otimistas a educação escolar é 
pensada de forma idealística, considerando-a muito influente e capaz de 
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mudar, por si só, as práticas sociais. Em oposição a estes, existe um outro 
grupo de professores que acredita que é a sociedade, com suas práticas, 
que determina totalmente a educação escolar, a qual por sua vez é 
considerada reprodutora dessa sociedade, sendo incapaz de muda-la 
(FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 23). 

 

Para as autoras, se faz importante que saibamos elencar quais as 

especificidades das diversas correntes metodológicas de ensino queremos destacar 

nas nossas práticas em sala de aula. Quais delas queremos conservar e quais 

queremos assumir para atingirmos uma nova educação escolar em arte com vistas 

às transformações sociais e culturais? 

Dentre as mais relevantes interferências sociais e culturas que marcam o 

ensino e a aprendizagem da arte no Brasil, segundo Ferraz e Fusari (2010), 

destacam-se: 

 
a) os comprometimentos do ensino artístico (desenho) com a 
industrialização visando a uma preparação para o trabalho (operários), 
originando no século 19 durante o Brasil Imperial e presente até as 
primeiras décadas do século 20; b) os princípios do liberalismo (ênfase na 
liberdade e aptidões individuais) e do positivismo (valorização do 
racionalismo e exatidão científica), por um lado, e da experimentação 
psicológica, por outro, influenciando a educação escolar em geral (escolas 
„tradicional‟ e „nova‟) e também a educação em arte, ao longo do século 20; 
c) a promulgação da lei de diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
4024/61, que transformou a disciplina Arte em uma „prática educativa‟ 
(ensino ginasial), bem como em „atividade complementar de iniciação 
artística‟ (ensino colegial) e a substituição do Canto Orfeônico pela 
Educação Musical; d) o caos, os conflitos, os tecnicismos e a dependência 
cultural delineados no ensino de arte, após a introdução da Educação 
Artística nas escolas brasileiras com a Lei de Diretrizes e Bases 5.692/71; 
e) as novas concepções estéticas e tendências da arte contemporânea, 
modificando os horizontes artísticos e consequentemente a docência 
em arte; a promulgação da lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, tornado o 
ensino de arte componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica (FERRAZ e FUSARI, 2010, p.38-39, grifo meu). 

 

A seguir, apresentaremos algumas das concepções de ensino de arte que 

influenciaram e ainda influenciam as aulas de muitos professores brasileiros. 

Segundo Ferraz e Fusari (2010, p. 40), “essas tendências foram percebidas e 

utilizadas como uma matriz analítica das práticas pedagógicas e das políticas 

públicas para a educação”. Vale ressaltar, ainda, que os estudos que foram feitos 

por diversos pesquisadores acerca das relações entre a escola e a sociedade nos 

possibilitaram reconhecer tendências que ficaram conhecidas como tradicional, 

nova, tecnicista e progressista.  
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1.2.1 Tendências pedagógicas no ensino de arte 

 

As origens da arte coincidem com as do próprio homem. Mas a historia do 
ensino de arte sistematizado, ocorrendo em instituições organizadas, é algo 

relativamente recente na história da humanidade (OSINSKI, 2001, p.11). 

 

O ensino oficial da arte no Brasil se inicia com a chegada da Missão Artística 

Francesa em 1816, na qual um grupo de artistas e artífices franceses que, se 

deslocando para o Brasil no início do século XIX, inaugurou um sistema de ensino 

de arte baseado em orientações de instituições europeias similares. Este grupo, 

liderado por Joachim Lebreton, chefe da Missão Artística Francesa, recebeu o 

convite por parte do rei Dom João VI de vir para o Brasil com a incumbência de 

reformular os padrões estéticos vigentes (FERRAZ e FUSARI, 2009). 

Ao chegarem, criaram a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios no Rio de 

Janeiro, que após 10 anos foi transformada em Imperial Academia e Escola de 

Belas-Artes. 

Os artistas e técnicos que foram recrutados para fazerem parte dessa escola 

tinham que realizar suas produções artísticas baseadas nos modelos das academias 

de arte da Europa, que se fundamentavam na estética neoclássica, valorizando 

categorias como a harmonia, o equilíbrio e o domínio dos materiais. 

 
O desenho e outras disciplinas artísticas eram ensinados nas escolas 
primárias, secundárias e normais (escolas para formação de professores) e 
nos liceus de artes e ofícios, que foram criados com feições mais 
profissionalizantes e tendo orientações pedagógicas e estéticas definidas. 
Nos liceus de artes e ofícios, procurava-se atender à demanda de 
preparação de habilidades técnicas e mão-de-obra especializada, 
consideradas fundamentais à urbanização e expansão da indústria nacional 
(FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 43). 

 

Segundo as autoras no Brasil, assim como na Europa, a base de toda 

produção artística nesse período se dava por meio do desenho. Por conta disso, a 

prática do estudo do desenho torna-se matéria obrigatória nos anos iniciais de 

estudo para os alunos que entravam na Academia Imperial de Belas Artes. O 

objetivo principal ao se estudar essa atividade está no fato de querer desenvolver 

nos alunos as técnicas de cópia de modelos artísticos importados da Europa, bem 

como habilidades gráficas sob a influência de uma postura totalmente racionalizada. 

Acreditavam que deste modo estariam preparando os alunos para tornarem-se bons 

profissionais, e, acima de tudo, introduzindo-os numa certa mentalidade do 
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pensamento dominante daquele momento, baseados numa ideia de estética da 

beleza e do bom gosto. 

 

1.2.2 O ensino de arte tradicional: Pedagogia Tradicional 

 

Segundo Arslan e Iavelberg (2011, p. 2), “na escola tradicional predominava a 

orientação neoclássica, introduzida pela Academia de Belas-Artes instalada pela 

Missão Francesa no início do século XIX”. A concepção de ensino de arte que se 

tinha no início do século 20 era a de que toda a aprendizagem deveria possuir um 

sentido pragmático, utilitário, a fim de preparar os alunos com a técnica para ser 

executada no trabalho. Nessas aulas o enfoque era o ensino do desenho, no qual se 

valorizava muito as questões do traço, contorno, a configuração - sempre em busca 

de um refinamento na qualidade do desenho que deveria estar sempre voltado para 

a estética neoclássica (FERRAZ e FUSARI, 2009). 

Naquele momento, as atividades de cópias de figuras e objetos a que os 

alunos eram submetidos a fazer nas aulas eram as práticas mais comuns 

compartilhadas entre os professores de arte. Os referenciais usados eram os de 

ordem imitativa, a partir da qual os professores levavam para a sala de aula alguns 

modelos que eram selecionados da tradição clássica ou de livros para serem apenas 

repetidos (copiados) e reproduzidos pelos estudantes.  

Como nos diz Ferraz e Fusari (2009, p. 45), “o perfeito conhecimento das 

formas como a reprodução de desenho de ornatos, a cópia e o desenho geométrico 

visava a preparação do estudante para a vida profissional e para as atividades que 

se desenvolviam tanto em fábricas quanto em serviços artesanais”. Assim, nesse 

modelo de ensino tradicional, o que mais importava no processo de ensino-

aprendizagem era o produto final. O resultado dos trabalhos se mostram mais 

importantes do que o desenvolvimento dos alunos com a disciplina de arte. e podia-

se comprovar esse efeito pelo fato da grande preocupação com as exposições de 

arte realizadas no final do ano, na qual os trabalhos dos alunos são apresentados 

aos seus familiares e tudo deve estar sempre muito “bonito” e “bem acabado”. Caso 

não estivesse muito bem acabado o trabalho, não era raro o professor “ajeitar” o 

trabalho para que ele ficasse mais bem apresentável aos pais. 
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Do ponto de vista metodológico, os professores, seguindo essa „pedagogia 
tradicional‟ (que permanece até hoje), encaminhavam os conteúdos através 
de atividades a serem fixadas pela repetição e tinham por finalidade 
exercitar o olho, a mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o senso 
moral. É importante frisar-se que os conteúdos desta modalidade 
pedagógica eram considerados verdades absolutas e a relação do professor 
com o aluno tinha um caráter bem mais autoritário (FERRAZ e FUSARI, 
2009, p. 46). 

 

O que se percebe ainda é que nas aulas de arte os conteúdos abordados 

pelos professores não possuíam qualquer relação com a realidade social ou 

consideravam as diferenças individuais dos estudantes. O enfoque das aulas era 

dado apenas na transmissão de conteúdos reprodutivistas que reafirmavam ainda 

mais as ideologias vigentes na presente cultura, sem ao menos favorecer a 

construção de um olhar crítico perante a mesma. O aluno não era estimulado a 

explorar ou criar coisas. Poderia até mesmo se dizer que eles eram “adestrados” a 

desenvolverem habilidades de memorização, habilidades manuais e hábitos de 

precisão, organização e limpeza. 

 

1.2.3 A pedagogia Renovada: Escola Nova 

 

 A Pedagogia Nova, muito conhecida também por movimento “Escolanovista”, 

teve suas origens marcadas no final do século XIX na Europa e Estados Unidos. 

Porém, no Brasil, apenas nos anos de 1930 é que vimos surgir os primeiros reflexos 

dessa tendência pedagógica que tanto marcou e vem marcando o ensino de arte 

brasileiro. No entanto, passou a ser difundida de forma mais intensa somente entre 

os anos 40 aos 60 com as chamadas escolas experimentais.  

A escola renovada, segundo Arslan e Iavelberg (2011), passou a incorporar 

as práticas de experimentação da arte moderna e o uso de meios e suportes não-

convencionais nas aulas de arte: 

 
Técnicas de colagem, pintura em vários tipos de suporte com tintas 
variadas, de fabricação caseira ou industrializadas, trabalho com anilina, 
vela e modelagem em argila. Tudo isso segue uma orientação educacional 
mais voltada ao processo de trabalho em arte e ao desenvolvimento do 
potencial criador e do plano expressivo (ARSLAN e IAVELBERG, 2011, p. 
2). 

 

Para as autoras Ferraz e Fusari (2009), na Escola Nova, vemos que o 

enfoque maior é dado à expressão, sendo esta vista pelo ângulo da subjetividade e 
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individualidade presentes em todas as manifestações das atividades realizadas 

pelos alunos. A partir daí, pode-se constatar a transição de aspectos ligados ao 

campo da razão para o campo da afetividade (emoção).  

É possível dizer também, relativo ao momento, que passa a haver uma maior 

preocupação com o aluno, com seus interesses pessoais, sua espontaneidade e, 

para isso, faz-se uso de um método experimental no processo do trabalho educativo 

com os estudantes. Tal método se encontrava fundamentado nos novos estudos 

pedagógicos, filosóficos e psicológicos (Gestalt, Psicanálise e Psicologia Cognitiva), 

que surgiam naquele período. 

Autores como John Dewey (a partir de 1900), Viktor Lowenfeld (a partir de 

1939) e Herbert Read (a partir de 1943) foram os grandes nomes que marcaram 

com suas ideias as novas práticas que estavam surgindo e ganhando “corpo” na 

chamada “Pedagogia Nova”. 

O famoso livro Educação pela Arte, do autor Herbert Read, exerceu uma forte 

influência para a formação de um dos movimentos mais importantes do ensino de 

arte brasileiro: as famosas “escolinhas de Arte do Brasil”, criadas no Rio de Janeiro 

(em 1948) pelo professor Augusto Rodrigues. Estas escolinhas de arte estavam 

estruturadas nos pressupostos divulgados nos princípios da “Educação através da 

Arte”, tese que o autor Herbert Read publicara naquele mesmo período. 

Augusto Rodrigues, em um de seus depoimentos, nos diz que: 

 
Estava muito preocupado em liberar a criança através do desenho, da 
pintura. Comecei a ver que o problema não era esse, era um problema 
muito maior, era ver a criança no seu aspecto global, a criança e a relação 
professor-aluno, a observação do comportamento delas, o estímulo e os 
meios para que elas pudessem através das atividades, terem um 
comportamento mais criativo, mais harmonioso. As crianças vinham cada 
vez mais, e as idades eram as mais diferentes. Felizmente, tínhamos duas 
coisas muito positivas para um começo de experiência no campo da 
educação, através de uma escola. A experiência era feita em campo aberto, 
e a diferença de idades também foi outra coisa fundamental para que eu 
pudesse entender, um pouco, o problema da criança e o da educação 
através da arte. Deveríamos ter um comportamento aberto, livre com a 
criança; uma relação em que a comunicação existisse através do fazer e 
não do que pudéssemos dar como tarefa ou como ensinamento, mas 
através do fazer e do reconhecimento da importância do que era feito pela 
criança e da observação do que ela produzia. De estimulá-la a trabalhar 
sobre ela mesma, sobre o resultado último, desviando-a, portanto, da 
competição e desmontando a ideia de que ali estavam para ser artistas 
(Depoimento de Augusto Rodrigues, 1980, p. 34). 
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 Como foi possível observar no trecho acima, o pensamento de Augusto 

Rodrigues vai ao encontro das concepções de ensino que a Escola Nova buscava, 

pois via o aluno como um ser criativo e inventivo, para o qual nós professores 

deveríamos ofertar todas as condições possíveis de expressões e experimentações 

no campo artístico. Acreditava-se que se o aluno construísse seu aprendizado em 

arte “fazendo”, e isso também refletiria na sociedade, pois ele passaria a atuar de 

forma cooperativa para com os outros em seu meio. 

 Segundo Ferraz e Fusari (2009, p. 49), “o ensino de arte, portanto, direciona-

se para a expressão livre da criança e o reconhecimento de seu desenvolvimento 

natural”. A Educação através da arte, quando difundida no Brasil, voltou a valorizar 

as produções artísticas infantis, e para que isso acontecesse de fato, buscou-se dar 

uma liberdade total às crianças e aos jovens quando estes estivessem em seus 

momentos de criação artística, nos quais o professor não deveria, em hipótese 

alguma, realizar alguma intervenção no trabalho.  

 Desde os anos 20 começou a surgir um novo grupo de professores de arte, 

cujos profissionais começaram a fazer uso da ideia da “livre expressão” em suas 

aulas. Essa nova ideia era vista como o caminho a ser percorrido pelo aluno a fim de 

atingir o centro, o ponto alto de sua produção artística. 

 O educador Tcheco Franz Cizek, da Escola de Artes e Ofícios de Viena, foi o 

responsável pelos primeiros trabalhos de arte feitos a partir do método da livre 

expressão. Com seus estudos minuciosos, Cizek foi capaz de demostrar a 

importância estética e psicológica a partir de propostas de atividades práticas de 

como as crianças seriam capazes de libertar o impulso criador que habitava em 

cada uma delas. 

 De acordo com Ferraz e Fusari (2010), após os anos de 1960, a falta de 

critérios usados para avaliar os pressupostos do método da livre expressão acabou 

levando inúmeros professores de artes a extremos, onde tudo era permitido. 

 
Os professores da linha da livre expressão, implicitamente, pressupõem que 
o aluno tem dentro de si um mundo de „obras‟ que precisa ser posto para 
fora, expresso, mas não exprimido. Entendendo que a expressão dos 
alunos não podia sofrer qualquer interferência do professor, eliminam até 
mesmo atividades que na sua opinião prejudicam o „trabalho criativo‟ 
(FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 37). 

 

Essa nova visão de ensino acaba encontrando suporte teórico no movimento 

modernista, que estava nascendo naquele período e, por conta disso, deu início a 
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momentos em que temas como a livre expressão passaram a ser debatidos, dado a 

sua crescente importância na formação artística e estética dos seres humanos. 

 
Como decorrência desses fatos, as novas orientações artísticas 
fortaleceram o reconhecimento e valorização do desenho espontâneo, por 
exemplo, como condição para um novo processo educativo no qual 
aprender é igual a aprender fazendo e com liberdade. Desde os anos de 
1930, artistas e intelectuais brasileiros como Anita Malfati, Flávio de 
Carvalho, Osório Cesar e Mário de Andrade, entre outros, motivaram-se 
pelas produções artísticas das crianças, analisando e colecionando seus 
trabalhos e também realizando exposições (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 
49). 

 

Nesse período, novas mudanças começam a ocorrer com o surgimento da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira n.4024/61. Uma das 

principais mudanças ocorrida foi a resposta às questões originadas do novo contexto 

que o país estava vivenciando, a respeito das discussões educacionais que o 

Estado estava realizando. Optou-se, então, por um ensino e formação do aluno com 

uma característica mais humanística. “Com essa nova dimensão, a arte deixa de ser 

compreendida como um campo preferencial de saberes sistematizados e, como as 

demais, tornam-se uma prática para aprimorar a „personalidade‟ e hábitos dos 

adolescentes” (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 51). 

Em nosso país, o movimento escolanovista não teve sua disseminação total 

por todo território brasileiro. Muitas escolas públicas de diversas regiões não tiveram 

acesso a essa nova abordagem de ensino-aprendizagem de arte. Porém, isso não 

foi um limitador e, mesmo assim, inúmeros professores de arte puderam aprimorar-

se com essa nova forma de ensino. Muitos professores buscavam informações por 

conta própria e, após alguns estudos, começaram a experimentar em suas salas de 

aulas alguns dos métodos aprendidos. Passaram a trabalhar com atividades que 

levavam os alunos a se sentirem motivados e animados com os estudos, e que 

consideravam os interesses dos alunos e valorizavam sua espontaneidade. 

Em resumo, podemos dizer que na Pedagogia Renovada o ensino e a 

aprendizagem de arte estão estruturados em atividades que possibilitavam aos 

alunos diversas experimentações artísticas, inventividade e conhecimento de si. A 

figura do aluno passa a ser o centro e o foco das atenções, objetivando a construção 

de conhecimentos relacionados à sua realidade e diversidade individual. 
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1.2.4 A pedagogia Tecnicista e o ensino de arte 

 

[...] a supervalorização da dimensão técnica da educação, sem bases 
reflexivas, [...] acaba no seu desvirtuamento para o tecnicismo (FERRAZ e 

FUSARI, 2009, p. 52). 

 

Segundo Ferraz e Fusari (2009) a tendência tecnicista teve como marco a 

criação da lei n.5.692/71, que introduziu a Educação Artística no currículo escolar de 

1º e 2º Graus (Ensino Fundamental e Médio). Há aqui, um foco maior no 

desenvolvimento de capacidades no aluno de “saber produzir” a partir de diversos 

materiais, porém, tais atividades acabam sendo reduzidas apenas a aspectos 

técnicos. 

A partir da segunda metade do século 20, mais precisamente nas décadas de 

60 e 70, essa tendência tecnicista começa a ganhar espaço no cenário brasileiro. 

Isso se deve ao fato de que, naquele período, muitas mudanças estavam ocorrendo 

na sociedade industrial e tecnológica. A cada dia que passava, surgiam novas metas 

econômicas, sociais e políticas. Ainda, a educação desse período apresentava-se 

insuficiente e inadequada para o preparo de profissionais para atender o mundo 

tecnológico em expansão. 

Na pedagogia tecnicista, podemos observar que os elementos curriculares 

como objetivos, conteúdos, estratégias e avaliações deveriam estar muito bem 

claros e demarcados no planejamento de aula e de cursos do professor. Logo, 

podemos perceber que o que está em jogo, na verdade, é a própria organização 

racional, mecânica, desses elementos curriculares. 

 
Orientados por uma concepção mais mecanicista, os professores brasileiros 
passaram a tratar seus planejamentos e planos de aulas centrados nos 
objetivos que eram operacionalizados de forma minuciosa. Com isso, 
podiam verificar as mudanças nos comportamentos dos alunos segundo o 
estabelecido nesses objetivos (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 52). 

 

Mas tudo isso tinha um motivo muito claro. O foco era que fossem 

estabelecidos novos hábitos nos comportamentos dos alunos para que estes, ao 

saírem da escola, estivessem alinhavados aos interesses de uma sociedade 

industrial. 

Ainda dentro desse contexto, podemos observar que os professores eram 

orientados a fazerem usos, quase que em todas as aulas, de recursos tecnológicos 
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(gravadores, projetores de slides), audiovisuais (filmes), a fim de criarem uma 

imagem de que o ensino estava se modernizando. 

 
Essa nova modalidade de pensar a educação visava um acréscimo de 
eficiência da escola, objetivando a preparação de indivíduos mais 
„competentes‟ e produtivos conforme a solicitação do mercado de trabalho. 
A valorização do processo de industrialização e do desenvolvimento 
econômico explicita-se pelo empenho em incorporar-se o moderno, o 
tecnológico, no currículo. O professor passa a ser considerado como um 
„técnico‟ responsável por um competente planejamento dos cursos 
escolares (FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 39).  

 

 Os professores de arte foram cobrados exaustivamente a realizarem as mais 

variadas ações, tais como elaborar seus planos de aula, usar equipamentos, 

executar a modelagem dos objetivos, entre outros. Porém, estes mesmo professores 

não tinham uma formação sólida e embasada na disciplina de arte. Muitos se 

sentiam despreparados e inseguros, e, por conta disso, passaram a apoiarem-se 

cada vez mais nos livros didáticos de história da arte, disponibilizados pela “indústria 

cultural”. 

 A influência tecnicista nas aulas de arte acabou por acarretar um resultado 

bastante negativo por parte de grande parte dos professores. Estes passaram a 

desacreditar no planejamento de seu ensino, pois, até então, sentiam prazer em 

criar e pensar em suas aulas, mas, agora, com toda essa burocracia e cobrança 

desmedida, passaram a olhar para isso de forma negativa. 

 

1.2.5 A tendência Realista-Progressista: Pedagogia Libertadora 

 

 No fim dos anos 70 e início dos 80, a abertura política decorrente do final do 

regime militar coincidiu com a intensa mobilização dos educadores para buscar uma 

educação crítica, tendo em vista a superação das desigualdades existentes no 

interior da sociedade. Surge então a “pedagogia libertadora”, que é oriunda dos 

movimentos de educação popular que se confrontavam com o autoritarismo e a 

dominação social e política. 

Segundo essa tendência pedagógica, a atividade escolar deveria centrar-se 

em discussões de temas sociais e políticos e em ações concretas sobre a realidade 

social imediata. O professor deveria agir como um coordenador de atividades, 

aquele que organiza e atua conjuntamente com os alunos. Seus defensores, dentre 
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eles o educador pernambucano Paulo Freire, lutavam por uma escola 

conscientizadora, que problematizasse a realidade e trabalhasse pela transformação 

radical da sociedade capitalista. 

Paulo Freire (1982) sempre foi um educador comprometido com a vida, com a 

existência, e não estava apenas preocupado em ministrar seus conteúdos, mas sim, 

em pensar numa forma de buscar a liberdade humana que está presa, amarrada à 

consciência da classe dominante.  

Esta classe, dizia ele, não poderia lutar pela libertação dos trabalhadores pois 

se o fizesse, estaria decretando o fim de sua própria hegemonia. A luta pela 

libertação do oprimido (trabalhador) deveria ser travada por ele mesmo. 

Paulo freire acreditava que apenas uma nova concepção de educação 

poderia libertar os homens oprimidos. Na sua visão, essa nova forma de ensinar 

deveria, acima de tudo, promover a libertação desses seres caminhando, assim, na 

direção contrária à dominação. 

Freire propunha abandonar de uma vez por todas o que ele chamava de 

“educação bancária”, a qual transforma os homens em “vasilhas”, em “recipientes”, a 

serem “preenchidos” pelos que julgam educar, pois entendia que esse modelo 

educacional defendia os interesses do opressor, que tratava os homens como seres 

vazios, desfigurados, dependentes. Freire defendia uma educação mais consciente, 

desalienante e problematizadora diante das questões do mundo. Para o filósofo, 

uma educação popular e verdadeiramente libertadora se constrói a partir de uma 

educação baseada em perguntas provocadoras de novas respostas, no diálogo 

crítico, libertador, na tomada de consciência de sua condição existencial. 

Desse modo, buscava-se uma educação que trabalhasse a favor da criação 

de uma nova mentalidade, a fim de que o povo brasileiro se envolvesse na luta 

política frente aos problemas nacionais que os mesmos vivenciavam passivamente 

até aquele momento. 

 Nos anos de 1980 alguns professores brasileiros começaram a se reunir com 

o objetivo de discutir e conceber práticas e teorias de educação escolar para o 

mundo opressor que estava diante de seus olhos. Muitos desses professores tinham 

a concepção de que a instituição escolar deveria se responsabilizar e contribuir para 

as mudanças que começavam a surgir, fruto das ações sociais e culturais desse 

período. A partir daí, iniciou um momento na tentativa de “redesenhar” o sistema 

pedagógico vigente, passando assim a incorporar criticamente aspectos positivos 
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das pedagogias tradicional, nova, tecnicista e libertadora e com uma pretensão 

ainda maior em ser mais realista e crítica.  

Para Cenafor (1983), o mais importante era que essas mudanças 

começassem a ser efetivadas no interior da própria escola e com isso, poder 

impactar e transformar a sociedade.  

 
(...) Cabe à escola difundir os conteúdos vivos, concretos, indissoluvelmente 
ligados às realidades sociais. Os métodos de ensino não partem de um 
saber espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do aluno 
confrontada com o saber trazido de fora. O professor é mediador da relação 
pedagógica – um elemento insubstituível. É pela presença do professor que 
se torna possível uma „ruptura‟ entre a experiência pouco elaborada e 
dispersa dos alunos, rumo aos conteúdos culturais, permanentemente 
reavaliados face às realidades (CENAFOR, 1983, p.30). 

 

 Saviani (1980) nos diz que a educação adquirida no espaço escolar deve 

possibilitar aos alunos a aquisição de instrumentos para que possam exercer uma 

cidadania mais consciente, crítica e participante. Essa pedagogia procurava 

propiciar a todos os estudantes o acesso aos conhecimentos de sua cultura e 

demais culturas também, acumulados pela humanidade ao longo dos tempos. Tais 

conhecimentos possibilitariam aos estudantes uma prática social viva e 

transformadora. 

 Dermeval Saviani acredita numa pedagogia e numa escola em que se tenham 

professores que não sejam indiferentes ao que acontece no interior dela. O autor 

entende que esses educadores devam estar engajados para construírem uma 

escola que funcione cada vez melhor. Ele nos diz ainda que a escola: 

 
[...] estará interessada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos se 
situarão para além dos métodos tradicionais e novos, superando por 
incorporação as contribuições de uns e de outros. Portanto, 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 
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 ordenação e gradação pra 
efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos. 
Não se deve pensar, porém, que os métodos acima indicados terão um 
caráter eclético, isto é, constituirão um somatório dos métodos tradicionais e 
novos. Não. Os métodos tradicionais assim como os novos implicam uma 
autonomização da pedagogia em relação à sociedade. Os métodos que 
preconizo mantêm continuamente presente a vinculação entre educação e 
sociedade. Enquanto no primeiro caso professor e alunos são sempre 
considerados em termos individuais, no segundo caso, professor e alunos 
são tornados como agentes sociais (SAVIANI, 1980, p. 60-61). 
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 Como podemos ver, essa tendência pedagógica se faz presente na medida 

em que a experiência crítica e relacional, entre o diálogo e a dialética, permite a 

libertação do homem (educador e educando). Entende-se, ainda, a necessidade de 

uma prática dialética/dialógica constante de experiências de trabalho propostas aos 

educandos. 

 

1.2.6 O ensino da Arte Contemporânea 

 

 Nos anos de 1980 o ensino da arte sofreu nova reorientação filosófica: a arte 

produzida na sociedade, nas diversas culturas, passa a ser objeto de conhecimento 

nas escolas. Nas salas de aula, produto e processo são considerados fundamentais 

e a atividade reflexiva sobre arte é incorporada aos desenhos curriculares. 

 
Os paradigmas contemporâneos do ensino da arte são fruto de 
conservações e mudanças, preservações e substituições, significações e 
ressignificações de questões estéticas e educacionais, como o papel da arte 
na escola e na sociedade, as relações entre conteúdo e método no ensino 
da arte e os modos de avaliação, os pressupostos do ensino e da 
aprendizagem, a visão da relação professor/aluno na articulação entre 
teoria e prática de ensino e aprendizagem em arte (ARSLAN e 
IAVELBERG, 2011, p. 3). 

 

 É nesse período que presenciamos o surgimento de novas propostas 

educacionais direcionadas para escolas, ateliês e outros espaços de ensino de arte. 

Tais espaços se preocupavam em construir um ambiente de vivência em arte de 

modo que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais do conhecimento 

artístico. 

 Em 1994 a professora Ana Mae Barbosa desenvolveu uma teoria de ensino-

aprendizagem de arte que ficou conhecida como Proposta Triangular. Essa proposta 

era composta por 3 aspectos, a saber: a produção (fazer artístico), a leitura de 

imagem (análise de obras artísticas) e a contextualização (história da arte). 

 Nos anos 90, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) tiveram uma 

grande importância para o ensino da arte. Esse documento se apresentava como 

um conjunto de princípios que ajudaram, de maneira significativa, a remodelar a 

visão que vinha sendo cultivada de ensino de arte até então. 
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 Os PCNS “conceituam ensino de arte como uma área de conhecimento, em 

ações disciplinares e interdisciplinares e ainda em sua articulação com os temas 

transversais” (ARSLAN e IAVELBERG, 2011, p. 4). 

 Na visão de Ferraz e Fusari (2009) os PCNs: 

 
Têm demonstrado a sua contribuição, como uma proposta de prática 
educativa adequada às necessidades sociais, econômicas e culturais 
brasileira. Analisando os documentos e observando o cuidado em seu 
detalhamento, vê-se que o texto em geral engloba ideias, premissas, 
procedimentos e conteúdos condizentes com as teorias e práticas 
contemporâneas, e tem como direcionamento tanto os conhecimentos 
próprios das áreas componentes do currículo, como os saberes 
considerados fundamentais para o fortalecimento da identidade e a 
formação do cidadão. Com referências aos PCNs Arte, tais saberes foram 
direcionados ao autoconhecimento, ao outro, ao fazer e perceber arte com 
autonomia e criticidade, ao desenvolvimento do senso estético e à interação 
dos indivíduos no ambiente social/tecnológico/cultural, preparando-os para 
um mundo em transformação e para serem sujeitos no processo histórico 
(FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 57). 

 

 Hoje, a arte é considerada e reconhecida como uma área de conhecimento 

consolidada e obrigatória em toda a educação básica (pela lei nº 9.394/96), e 

compete às secretarias de educação, escolas e conselhos, promoverem a sua 

inserção no currículo escolar da melhor maneira possível de modo que se promova 

o desenvolvimento e a formação estética e artística das diversas crianças e jovens 

brasileiros. 

 Segundo Ferraz e Fusari, “as novas diretrizes metodológicas procuram 

encaminhar a organização de currículos a partir da reflexão e discussão conjunta na 

unidade escolar, de maneira a integrar outros projetos, em uma visão inter e 

transdisciplinar” (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 58). 

 O ensino de arte contemporâneo tem como meta a construção do 

conhecimento de arte por parte dos alunos, como cultura e linguagem, buscando, 

ainda, desenvolver e aprimorar as habilidades de percepção, observação, 

imaginação e sensibilidade dos alunos. 

 Nessa nova tendência, podemos perceber que o caminho metodológico, 

usado pelos professores de Artes fica baseado em 3 eixos norteadores da 

aprendizagem, a saber: produção em arte (desenvolvimento do percurso de criação 

pessoal / fazer artístico / produção de textos visuais); fruição (Ver / apreciação 

significativa da arte / leitura de imagem); reflexão (contextualização da arte 
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enquanto produto pessoal e pertencente à multiplicidade das culturas humanas, de 

todas as épocas). 

 Pode-se perceber um maior diálogo com as mais diversas formas de cultura e 

de arte (do erudito ao popular) no qual se busca, em todos os momentos, uma 

aprendizagem mais contextualizada, reflexiva e como uma maior ênfase no 

desenvolvimento das capacidades de criação dos alunos. 

 

1.3 A Cultura Visual no Ensino de Arte Contemporâneo  

 

 Segundo Vilas-Boas (2010), os estudos sobre a cultura visual surgem por 

volta do início da década de 1970. Podemos dizer que um dos objetivos principais 

dessa nova linha de pesquisa, que surge nesse período, é a de possibilitar aos 

observadores, cidadãos e consumidores, ferramentas críticas para se ter um melhor 

entendimento de como os meios visuais ajudavam a melhor compreender a 

visualidade humana. 

 Para Hernández (2000), a proposta de compreensão da cultura visual 

significa: 

  
reconhecer que vivemos inundados de uma extraordinária variedade de 
imagens (imaginários) visuais. Mas esse reconhecimento não nos leva a “lê-
los”, a partir de uma decomposição analítico-compositiva do tipo formal 
(linhas, texturas, etc.) (HERNÁNDEZ, 2000, p.51). 

 

 Segundo o autor, a arte na educação deve estar destinada à construção de 

uma compreensão crítica da cultura visual. Esta, por sua vez, deve ter como 

finalidade o ensino do percurso realizado pelos diversos olhares em torno das 

representações visuais das diferentes culturas, de maneira que os alunos se tornem 

sujeitos capazes de refletir e analisar criticamente essas produções imagéticas. 

 Por meio dela busca-se apresentar aos alunos muito mais do que apenas 

conhecimentos formais sobre as Artes, mas, sobretudo, apresentar essas produções 

como parte da cultura visual produzida por diferentes povos e sociedades ao longo 

da nossa história. Esse enfoque compreensivo faz-se necessário para a construção 

de uma autoconsciência do aluno, a fim de que este seja capaz de construir sua 

própria experiência em relação às obras, aos artefatos, aos temas e aos diversos 

problemas que circulam o ambiente dentro e fora da escola. Sobre isso Hernández 

nos diz que: 



31 

 

 

O núcleo deste enfoque são as diferentes manifestações da cultura visual, 
não só dos objetos considerados canônicos, mas sim dos que se produzem 
no presente e aqueles que fazem parte do passado; os que se vinculam à 
própria cultura e com as de outros povos, mas ambas desde a dimensão de 
“universo simbólico”; os que estão nos museus e os que aparecem nos 
cartazes publicitários e nos anúncios; nos videoclipes ou nas telas da 
internet; os realizados pelos docentes e pelos próprios alunos 
(HERNÁNDEZ, 2000, p. 50). 

 

Estamos vivendo uma época de intensa proliferação da visualidade, na qual 

se desenvolve, gradativamente, um processo de construção de novas identidades 

associadas a estereótipos que vemos na televisão, ou seja, nos espelhamos naquilo 

que vemos nas telas para nos fazermos a nós mesmo visualmente. 

Podemos dizer então, que as representações visuais presentes na cultura 

visual contribuem para fixar e reafirmar visões sobre a realidade e a identidade das 

pessoas. Visões que têm a ver com noções como verdade, reconhecimento do 

outro, identidade nacional, versões da história, etc.  

 Segundo Freedman (2002, 2003), as aulas de artes visuais que trabalham na 

perspectiva da cultura visual podem incluir tanto a discussão sobre um videojogo 

quanto as possíveis modificações no meio imediato, como, por exemplo, a 

decoração do quarto dos próprios alunos. Os estudantes passam, assim, a ter uma 

maior consciência de que as imagens e os objetos são, na verdade, portadores de 

significados e começam a se interessarem por sua interpretação, procurando sugerir 

significados em suas próprias produções.  

A cultura visual, segundo a autora supracitada, é a responsável por dar forma 

ao nosso mundo. E quando isso é feito, acabamos por construir a nossa forma 

singular de enxergar o mundo em que vivemos. Segundo a proposta de trabalho 

dessa autora, ao se trabalhar com a cultura visual, devemos ter uma abordagem 

mais abrangente, não ficando restrita apenas às produções visuais das Belas Artes, 

mas sim, transitar entre esta e as histórias em quadrinhos. Porém, o trabalho a ser 

realizado com essas histórias não deve se resumir a ficar fazendo cópias dos 

personagens. O que se busca é que os alunos se tornem capazes de visualizar 

criticamente e desenvolver suas ideias a respeito dos conflitos que as sociedades 

enfrentam e, com isso, buscar soluções para tais problemas. 

Duncum (2003 apud SARDELICH, 2006) nos diz que vivemos nesses últimos 

tempos uma espécie de saturação visual da vida contemporânea, seja em seus 
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aspectos de vigilância, espetáculo, prazer, controle ou manipulação. Ele acredita 

que podemos trabalhar com a cultura visual partindo de artefatos visuais dos mais 

diversos, tais como: fotografias pessoais até aos suvenires da cidade. O estudioso 

apresenta uma proposta de aula que podemos realizar com os alunos utilizando 

fotografias dos familiares dos mesmos a fim de que se construa uma aprendizagem 

desses códigos presentes nesse tipo de fotografia e, ainda, propicie uma reflexão 

sobre as diversas transformações que ocorrem com esse código. Nessa abordagem, 

ele nos diz que devemos sugerir aos nossos alunos que 

 
falem de suas experiências ao serem fotografadas/os ao mesmo tempo em 
que examinam pinturas das famílias de séculos passados, observando 
diferenças formais nas posturas, na expressão facial, nas vestimentas, no 
cenário, na ação e o que isso pode implicar nas relações familiares. 
Também questiona se a fotografia familiar é sexista, se exclui, na mesma 
medida em que inclui, e, portanto, estrutura uma falsa ideia de vida familiar, 
se pode chegar a ser um jogo de poder a partir de um lado da câmara 
fotográfica ou de ambos os lados (DUNCUM, 2003 apud SARDELICH, 
2006, p. 10). 

 

 Segundo Hernández (2000), é preciso que façamos mais do que apenas uma 

compreensão da cultura visual em que se vive. É preciso, diz ele, construir uma 

compreensão crítica para a abordagem da cultura visual. Quando Hernández se 

refere a “crítica”, ele quer dizer um modo de avaliar e julgar que pode ser baseado 

em diversos modelos de análise tais como: semiótico, estruturalista, 

desconstrucionista, intertextual, hermenêutico e discursivo. 

Sua abordagem está fundamentada nas ideias derivadas do pós-

estruturalismo e do feminismo pós-estruturalista. Prefere utilizar os termos 

representações e artefatos visuais ao invés de imagens.  

 
Utiliza o conceito de cultura no sentido socioantropológico próximo da 
experiência cotidiana de qualquer grupo atual e/ou passado. Percebe a 
importância da Cultura Visual não só como campo de estudo, mas também 
em termos de economia, negócios, tecnologia, experiências da vida diária, 
de forma que tanto produtores como intérpretes possam se beneficiar do 
seu estudo. A compreensão crítica aborda a cultura visual como um campo 
de estudo transdisciplinar multireferencial que pode tomar seus referentes 
da arte, da arquitetura, da história, da psicologia cultural, da psicanálise 
lacaniana, do construcionismo social, dos estudos culturais, da antropologia, 
dos estudos de gênero e mídia, sem fechar-se nessas ou somente sobre 
essas referências. Essa proposta ampla e aberta enfatiza que o campo de 
estudos não se organiza a partir de nomes de artefatos, fatos e ou sujeitos, 
mas sim de seus significados culturais, vinculando-se à noção de mediação 
de representações, valores e identidades. Para Hernandez, um estudo 
sistemático da cultura visual pode proporcionar uma compreensão crítica do 
seu papel e de suas funções sociais, como também de suas relações de 
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poder, indo além da apreciação ou do prazer que as imagens nos 
proporcionam (HERNÁNDEZ, 2000, apud SARDELICH, 2006, p. 10). 
 

 

Então, um trabalho na linha da compreensão crítica da cultura visual “não 

pode ficar à margem de uma reflexão mais ampla sobre o papel da escola e dos 

sujeitos pedagógicos nesses tempos de mudança” (HERNANDEZ, 2002, p.3).  

Diante disso, entende-se que é necessário que os educadores passem a 

adotar a postura de estarem sempre atentos às coisas que vem acontecendo no 

mundo, tanto no que se refere a questões referentes aos saberes, quanto questões 

gerais da sociedade ou dos sujeitos. Nesse sentido, conseguiríamos traçar 

propostas didáticas de aprendizagens mais condizentes com as transformações que 

vem acontecendo no mundo. Para os professores o maior o desafio se encontra na 

forma como abordam o conhecimento - forma essa que deveria ser feita de maneira 

imaginativa e transgressora, possibilitando aos alunos novas formas de elaborarem 

e compreenderem sua atuação no mundo em que vive, de forma que possam 

desenvolver seus próprios projetos de vida. 

 

1.4 A formação estética do olhar e a leitura de imagem nas aulas de 
artes visuais 

 
 

Segundo Marly Meira (2011), umas das autoras do livro “A Educação do Olhar 

no ensino das Artes”, a sociedade vive hoje a era das imagens. Pode-se dizer que 

as propostas de ensino contemporâneo da arte têm caminhado mais para uma 

abordagem na qual seja possível a criação e o desenvolvimento de um pensamento 

estético-crítico por parte dos nossos alunos. Isso porque o que vemos, ou seja, as 

imagens precedem as ideias no processo de desenvolvimento da consciência 

humana. E é por isso que se torna urgente capacitar nossos alunos a “aprender a 

ver”, a fim de dotá-los com as habilidades necessárias para viver nesse mundo que 

se torna a cada dia mais imagético. 

Hoje sabemos que uma das formas de educar nossos alunos esteticamente, 

se dá por meio do ensino de artes visuais. De acordo com Pillar (2011), podemos 

entender por educação estética as diversas formas de leitura e de fruição de 

imagens que podemos apresentar aos nossos alunos. Tais imagens podem ser 
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apropriadas pelo professor tanto a partir do universo do cotidiano dos alunos (filmes, 

novelas, desenhos animados, etc) como do Universo das Artes Visuais. 

 Há uma diferença bastante significativa quando falamos sobre o ato de ver e 

de olhar. Teóricos como Zamboni (1998), Smith (1999) e Cañizal (1997) apontam 

que o ato de ver não ocorre de modo imediato: é preciso primeiramente começar 

olhando e, aí sim, chegaremos a ver alguma coisa. 

 Segundo Zamboni (1998), um ato de leitura e de reflexão só se legitima de 

fato se o sujeito que estiver lendo transpassar a fronteira que separa o olhar para o 

universo do ver. Ressalta ainda que  

 
o ver não diz respeito somente à questão física de um objeto ser focalizado 
pelo olho, o ver em sentido mais amplo requer um grau de profundidade 
muito maior, porque o indivíduo tem, antes de tudo, de perceber o objeto em 
suas relações com o sistema simbólico que lhe dá significado (ZAMBONI, 
1998, p. 54). 

 

 Não possuímos uma visão completa e total acerca das coisas do mundo. 

Podemos dizer que nossa visão é bem limitada, pois apenas vemos o que temos 

condições de entender, ou seja, aquilo que nos é significativo. Segundo Pillar (2011, 

p. 73), “nosso olhar não é instantâneo, ele capta apenas algumas das múltiplas 

informações visuais presentes no nosso cotidiano”. Logo, o que ocorre, na verdade, 

é que o mundo que chega até nós não é o mundo real, o mundo em si; ele é forjado 

por nós a partir de mediações, filtros, sistemas simbólicos subjetivos que nos fazem 

ter a possibilidade de conhecer o que nos cerca e conhecer a nós mesmos. 

 Ao ver alguma coisa do nosso mundo, iniciamos um processo de 

decodificação dos signos pertencentes a uma determinada cultura, e assim, 

passamos a compreender o sentido que determinada coisa possui de acordo com o 

modo como foram organizados e estruturados.  

 Pillar (2011) nos diz que os sentidos que vamos atribuindo às coisas são 

elaborados a partir do repertório que o sujeito/leitor já possui.  

 
Ao ver, estamos entrelaçando informações do contexto sociocultural, onde a 
situação ocorreu, e informações do leitor, seus conhecimentos, suas 
inferências, sua imaginação. É preciso, no entanto, ter claro que esta leitura, 
esta percepção, esta compreensão, esta atribuição de significados vai ser 
feita por um sujeito que tem uma determinada história de vida, em que 
objetividade e subjetividade organizam, de modo singular, sua forma de 
apreensão e de apropriação do mundo (PILLAR, 2011, p. 74). 
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Então, quando alguém descreve algo, não se está, de fato, descrevendo uma 

situação ou acontecimento, mas sim a interpretação do sujeito que lê, num 

determinado tempo e espaço. O olhar de cada indivíduo perpassa sua vasta gama 

de experiências já vividas ao longo de sua vida, e isso acaba por moldar o jeito 

como olha e interpreta as coisas a sua volta. “Nossa visão não é ingênua, ela está 

comprometida com nosso passado, como nossas experiências, com nossa época e 

lugar, com nossos referenciais” (PILLAR, 2011, p. 74). 

Retomando de forma breve a discussão que fizemos no capítulo anterior, 

apenas para nos situar melhor nessa questão da leitura de imagem, vimos que o 

Brasil, a partir da década de 80, começa a apresentar mudanças no ensino de arte 

em sua base conceitual. Os professores deixam de focar e estruturar suas aulas 

apenas nas práticas de atelier, ou seja, no fazer artístico. Começam a perceber a 

importância da leitura de obras de arte e de seu contexto histórico a fim de 

buscarem uma formação estética mais consciente e consistente para não cair numa 

mera expressão artística ou numa análise sem a consciência do momento de sua 

criação.  

Nesse ínterim, é necessário, então, refletirmos acerca de nossas próprias 

respostas visuais. Barbosa (2012, p. 43) nos lembra de que “o subjetivo, a vida 

interior, a vida emocional deve navegar, mas não ao acaso. Se a arte não é tratada 

como forma de conhecimento, mas como um grito da alma não estamos fazendo 

nem educação cognitiva nem educação emocional”. Já segundo Martins (1994, p. 

31), podemos descrever duas formas de leitura: a primeira delas, diz respeito a um 

tipo de leitura como decodificação mecânica, já a segunda, como um processo de 

compreensão. 

Ela diz que essas duas formas de leitura não são excludentes, mas sim se 

complementam, pois no ato da leitura de uma imagem fazemos necessariamente o 

uso de ambas as abordagens. A decodificação é feita primeiramente para 

compreendermos, porém, se apenas decodificarmos sem compreender, a leitura 

certamente não ocorrerá de forma plena. 

A leitura de uma imagem pode ser comparada à leitura de um texto, de uma 

trama, de algo tecido com formas, cores, texturas e volumes. Assim, temos uma 

espécie de formação do olhar, na qual o que se busca é o desenvolvimento da 

capacidade do sujeito de melhor compreender as expressões formais e simbólicas 

presentes em sua cultura.  
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1.5 O cinema na escola  
 
 

Hoje em dia discute-se muito sobre o poder persuasivo das imagens, pois são 

variados os sentidos que elas carregam, sejam elas imagens publicitárias, novelas, 

entre outras, que, entretanto, quase sempre são recebidas pelo público de forma 

acrítica. O leitor de imagens se apresenta diante delas de forma passiva, e isso se 

deve ao fato de que muitos nunca tiveram uma formação inicial, ou melhor, nunca 

passaram por um processo de “alfabetização visual” desde o início de sua 

escolaridade. Logo, fica muito difícil para esse sujeito se comportar de outra maneira 

que não seja passivamente. Mas, será que isso pode ser revertido? E de que forma? 

Pouquíssimos são os canais televisivos ou mesmo filmes que, de fato, 

permitem e possibilitam aos seus expectadores a construção de uma visualidade 

mais analítica, que seja capaz de provocá-los a pensar ou refletir sobre algo, que 

trabalhem conceitos ou que os excite a criação/construção de um pensamento 

crítico.  

 
Por sua vez, nós, enquanto espectadores aceitamos e pagamos por canais 
que pouco contribuem para o amadurecimento intelectual, para a 
construção das identidades dos sujeitos, que somente absorvem 
passivamente as imagens, sem interpretá-las de modo pessoal a fim de 
significá-las e ressignificá-las (ROSA e OLIVEIRA, 2008, p. 2). 

 

Tourinho (2007) nos fala que a todo o momento somos capturados pelas 

diversas imagens que circundam os espaços públicos e privados. Dominados por 

elas (imagens estas que podem ser tanto fixas quanto as em movimento) depois de 

um certo tempo, de tanto ver, paramos de olhar. 

Habitualmente, nossos alunos não têm por hábito pensar criticamente as 

imagens que os cercam, sejam elas as imagens fixas e/ou cinematográficas. Isso 

acontece devido ao fato de que não são estimulados para tal competência, agindo 

então, de maneira indiferente a elas.  

Na maior parte das vezes, os filmes são consumidos como uma forma de 

simples entretenimento e prazer, sem qualquer preocupação em realizar uma leitura 

mais complexa sobre aquelas imagens que estão diante de seus olhos. Sobre isso 

Martins aponta que:  

 
Em geral, esse é o modo como o grande público relaciona-se com as 
narrativas cinematográficas: sem refletir sobre elas, não se dão conta de 
como essas imagens penetram seus cotidianos, seu comportamento, 
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contribuindo de modo decisivo para a constituição de suas identidades. 
(MARTINS, 2007, p.123). 

 

De modo geral, vemos que as pessoas, mais especificamente os jovens, 

raramente são instigados a experimentarem assistir filmes diferentes dos quais 

estão acostumados a ver, filmes com conteúdo diferente (além dos filmes norte-

americanos que estão acostumados a ver). Não demostram um interesse em filmes 

que fogem do padrão convencionado e aceito pela sociedade, parecem fugir daquilo 

que é novo, diferente ou considerado estranho. 

De acordo com Leite, 

 
o excesso de informação e a massificação do que é visto provocam uma 
banalização, uma dispersão de focos que enfraquecem o olhar e favorecem 
a cegueira, consequentemente, empobrecendo a compreensão crítica. 
Destarte, podemos afirmar que o público adolescente tampouco está sendo, 
ou simplesmente não foi, preparado para compreender criticamente o que 
há por trás, ou melhor, o que está contido nos filmes aos quais assistem 
(Leite, 2004 apud Rosa e Oliveira, 2008, p. 3).  

 

Os jovens, em sua maioria, são bombardeados a todo o momento por 

imagens que podem ser encontradas em programas de televisão, propagandas, 

clipes musicais e muitos outros. Sob essas influências imagéticas tornam-se 

consumidores vorazes, incapazes de refletir sobre suas atitudes e ações ante os 

desejos de compra dos bens de consumo. 

Diante disso, vemos um aumento considerável de vendas realizadas em larga 

escala e a consolidação de uma nova ideologia que diz que para ser feliz é preciso 

consumir, consumir e consumir, numa atitude constante e desenfreada, pois só 

assim, estaríamos vivendo de fato. 

Esses produtos culturais que os jovens consomem (filmes, programas de TV, 

propagandas, clipes musicais) carregam em si uma marca ideológica. A ideia é que 

tais produtos e serviços não despertem questionamentos, muito menos que 

instiguem aos jovens a pensar. A ideia, é que com isso se estaria 

 
[...] favorecendo para a formação de jovens apáticos, condicionados, que 
não respondam de modo crítico às informações recebidas, que não saibam 
e não estejam dispostos a romper com estes padrões intelectuais, culturais, 
há muito estabelecidos (ROSA e OLIVEIRA, 2008, p. 3). 

 

Segundo Leite, o significado apreendido ao vermos um filme só acontece 

depois que vemos as imagens do mesmo. Logo, faz-se necessário que o expectador 
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assuma uma postura aberta ao diálogo, para que com isso seja capaz de se 

apropriar dos símbolos culturais presentes nos filmes. A significação que damos 

àquilo que estamos vendo pode ser encarada como uma ação única, capaz de 

transformar e acionar a nossa cognição e também, a nossa afetividade. “O sentido é 

o que nos faz sentir e nos afeta. Se não tocar, não afeta, não reverbera. A este 

processo dialogal com a imagem chamamos de contemplação ativa” (LEITE, 2004, 

p. 99). 

No que se refere ao cinema que é ofertado ao público adolescente, vemos 

algo sempre muito voltado para o entretenimento (principalmente nos filmes 

Hollywoodianos). Estes trilham um caminho mais voltado para a comédia. Os temas 

apresentados em seu enredo geralmente são simplistas, rasos, e beiram à 

banalidade, por vezes. O que se ressalta, porém, é que o cinema tem subestimado 

muito a capacidade cognitiva dos jovens. 

Koff também afirma que vivemos uma crise da significação. Isso se torna 

ainda mais claro mediante o fato de encontrarmos raríssimas obras que nos levem a 

um nível de pensamento mais alto e mais crítico. “Definitivamente, com poucas 

exceções, o cinema de reflexão deu lugar aos filmes de puro entretenimento” 

(KOFF, 2002, p. 22). 

Podemos ver nas práticas educativas de muitos professores que o uso do 

cinema em sala de aula já é algo presente a um bom tempo. Professores das 

diversas áreas utilizam o cinema como mais um recurso pedagógico a ser oferecido 

aos seus alunos. Porém, algo se mostra preocupante quando estamos falando do 

uso de cinema na sala de aula, pois se tem notado 

 
em sua quase totalidade, essas exibições são feitas de maneira 
descontextualizada e desconexa, com a primordial função de suprir a falta 
de professores, para preencher carga horária que está faltando ou 
simplesmente para manter os alunos ocupados, entretidos e, 
preferencialmente, calados (ROSA e OLIVEIRA, 2008, p. 4). 

 
Como podemos perceber, o uso do cinema em sala geralmente é feito sem 

uma conexão com o conteúdo e disciplina que o professor é responsável. A 

mediação que deveria ser feita não acontece. Porém, mesmo que o filme tenha 

potencial para serem feitas inter-relações com os conteúdos apresentados, o 

professor quase sempre não consegue perceber isso, já que ele também é, na 

maioria das vezes, fruto e compõe essa cultura que não preza por uma educação 
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voltada para o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo a respeito das 

imagens que consome. 

Diante desse cenário, professores e alunos ficam privados da leitura das 

imagens contidas no filme, e para o aluno, isto se torna ainda mais insignificante, 

pois o mesmo não tem a capacidade de processar e ler aquelas imagens 

apresentadas pelo professor, posicionando-se, portanto, indiferentes a elas.  

O uso do cinema na escola também pode ser visto para além da abordagem 

que comumente é feita, que é a de criar espaços de debates sobre determinados 

assuntos partindo-se do filme assistido. Pode-se ainda, abordar a criação 

audiovisual do ponto de vista das especificidades que esta linguagem possui, 

criando, com isso, possibilidades de representação e expressão, a partir das 

opiniões e dos olhares particulares dos alunos a respeito dos diversos assuntos 

presentes em nossa sociedade. Desta forma, podemos dizer que é imprescindível à 

educação do olhar buscando desenvolver, cada vez mais, uma compreensão crítica, 

por meio do ensino das Artes Visuais. 
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CAPÍTULO II. A Politecnia e a formação integral do ser humano 
 

 

2.1 O ensino Politécnico e seu contexto histórico 
 

 

Segundo Saviani (2003), o conceito de Politecnia tem em sua gênese a 

problemática do conceito de trabalho a partir de uma visão marxista de mundo. Para 

ele, as bases diretivas para o processo educativo surgem a partir da concepção de 

trabalho como princípio educativo. Portanto, toda a educação organizada se dá a 

partir do conceito e do fato do trabalho, de seu entendimento e da realidade do 

deste.  

A concepção de trabalho de Marx (1985) é vista como a capacidade que o 

homem possui e o objetivo de transformar a natureza para satisfazer as suas 

necessidades. Porém, essa sua ação no mundo, ou seja, na natureza, por meio do 

trabalho, se efetivará a partir de uma organização social historicamente criada. Na 

obra “O Capital” Marx nos diz que:  

 
O processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos simples 
e abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, 
apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição 
universal do metabolismo entre o homem e a natureza, condição natural 
eterna da vida humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa 
vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais 
(MARX, 1985, Tomo I, p. 153). 

 

Segundo Marx (1985), é a partir do trabalho, ou seja, no processo pelo qual 

passam a produzir a própria vida material, que os homens ultrapassam a natureza, 

superando seus limites naturais.   

 
Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla 
seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 
atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 
modifica-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a 
seu próprio domínio (Ibidem, p. 149). 

 

Quando Marx, em “O Capital” (1985) traz o conceito de racionalidade do 

modo de produção capitalista, ele nos apresenta a lógica que subjaz o modus 
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operandis desse sistema social. Porém, duas perspectivas são enunciadas por ele 

no que diz respeito a esses movimentos reprodutivos, sendo uma delas a produção 

da existência material, e a segunda, a produção de si pelos indivíduos. Todos esses 

processos, segundo o filósofo, são correspondidos a um determinado momento do 

progresso histórico. Em vista disso, podemos perceber que, para Marx, existe uma 

prioridade ontológica da práxis na vida humana, reafirmando o trabalho como 

pressuposto onto-histórico, fundante do sujeito ocidental.  

 
Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao 
homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a 
abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos 
favos de suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto 
da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de 
construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado 
que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto, 
idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria 
natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele 
sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao 
qual tende subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato 
isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade 
orientada a um fim, que se manifesta como atenção durante todo o tempo 
de trabalho, e isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio 
conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, atrai o trabalhador, 
portanto, quanto menos ele o aproveita, como jogo de suas próprias forças 
físicas e espirituais (MARX, 1985, Tomo I, p. 149-150). 

 

Diferentemente da atividade da aranha e da abelha, que se encontram sob 

uma força instintiva, que as fazem reproduzir seu trabalho sempre do mesmo modo, 

o tecelão e o arquiteto realizam suas atividades mediadas pela consciência, ou seja, 

antes de concretizar algo materialmente, o ser humano constrói esse algo 

mentalmente na sua cabeça. 

O trabalho é, portanto, segundo Marx (1985), a categoria fundamental que 

distingue os homens dos animais, e que ontologicamente determina o caráter da 

própria humanidade. Nesse panorama, quando falamos em educação, o que nos 

vem logo à mente é que ela está ligada diretamente à formação do homem e não à 

de animais. Esse processo de formação acontece de forma continuada ao longo de 

sua vida, e é a partir daí que o ser humano vai se tornando o que é. E ele torna-se o 

que é exatamente por conta de sua ação no mundo, por meio do trabalho e da 

educação.  

O que percebemos é que os animais, de forma geral, possuem sua existência 

gerida e garantida pela natureza - daí o fato deles se adaptarem a ela. Já o homem 

tem de fazer uma engenharia reversa. Ele se constitui no momento em que 
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necessita adaptar a natureza a si. Ajustar a natureza às necessidades, às 

finalidades humanas, é o que se faz pelo trabalho. Trabalhar não é outra coisa 

senão agir sobre a natureza e transformá-la (SAVIANI, 2003). 

Um outro aspecto que difere a espécie humana de outras espécies é que toda 

ação que o homem faz no ambiente natural está sempre norteada por certos 

objetivos. Os animais também agem, assim como os homens, e também exercem 

uma atividade no seu meio. Porém, essas atividades não são guiadas por objetivos; 

eles não antecipam mentalmente o que vão fazer, ao contrário do homem. Estudos 

mais recentes contradizem isso, afirmando que há um tipo de comunicação animal e 

também vegetal3. Porém, nos restringimos aqui a apresentar apenas a visão 

marxista deste fato.  

 Podemos ver que no início do quinto capítulo do livro primeiro de “O Capital”, 

Marx (1968), tratando do processo de trabalho em geral, distingue os arquitetos das 

abelhas pelo fato de o arquiteto antecipar mentalmente o que irá realizar, ao passo 

em que a abelha realiza uma ação por instinto. Logo, podemos concluir que o 

homem pensa, cria seus projetos em sua cabeça antes mesmo de colocá-lo em 

prática. 

Aa condição humana está, portanto, no trabalho que o homem executa diante 

do mundo em que está circunscrito. Sua existência emerge nesse processo dialético 

com o meio, além de, segundo Marx (1985), o trabalho também definir a existência 

histórica dos homens4.  

Tudo que hoje vemos em nossa cultura é fruto desse trabalho que homem 

vem fazendo desde os primórdios da nossa aparição no globo terrestre. E esse 

mundo, como podemos perceber pela história da humanidade, vem se ampliando 

progressivamente. A cada dia mais e mais coisas vão surgindo fruto da nossa ação 

na natureza. Primeiro projetamos mentalmente e depois aplicamos uma força 

(trabalho) para executarmos nossas ideias, modificando assim o nosso meio 

continuamente. Segundo Saviani, o ser humano, a partir de seu desenvolvimento ao 

                                                
3 Pesquisas recentes contradizem isso em termos de comunicação animal e também vegetal. Nesse 
último caso, após observações, viu-se que as árvores sob ataque de determinadas pragas passam a 
liberar substâncias detectadas por outras plantas da mesma espécie que com o objetivo de alerta e 
proteção das mesmas, que mudam suas características e passam a produzir substâncias que inibem 
o ataque das mesmas. 
 
4
 Os estudos de hoje nos dizem que as culturas ágrafas (característica da língua que não tem escrita) 

elaboram e transmitem conhecimento por meio da tradição oral. Então, podemos ver que a fala de 
Marx não é absoluta. Não entraremos em detalhes aqui, por não ser este o foco da pesquisa. 
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longo do tempo, vai criando novas formas de produção da existência humana. E isso 

acontece porque o homem sempre altera o seu modo de trabalhar, modificado 

assim, seu modo de viver. 

 
É possível detectar, ao longo da história, diferentes modos de produção da 
existência humana que passam pelo modo comunitário, o comunismo 
primitivo; o modo de produção asiático; o modo de produção antigo, ou 
escravista; o modo de produção feudal, com base no trabalho do servo que 
cultiva a terra, propriedade privada do senhor; e o modo de produção 
capitalista, em que os trabalhadores produzem com meios de produção que 
não são deles. Esses diferentes modos de produção revolucionam 
sucessivamente a forma como os homens existem. E a formação dos 
homens ao longo da História traz a determinação do modo como produzem 
a sua existência (SAVIANI, 2003, p.133). 

 

A realidade da escola tem de ser vista dentro desse quadro, afirma Saviani. A 

instrução formal era ofertada apenas a uma pequena parcela da população, nas 

sociedades mais antigas, conferindo a poucas pessoas a possibilidade de 

desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades. 

Podemos perceber, por exemplo, que no período da Idade Média o trabalho 

produtivo servil, ou seja, o ato de plantação e cultivo de alimentos era a base que 

dava todos os subsídios para as sociedades da época funcionarem e se manterem. 

Como esse tipo de trabalho não exigia muito esforço intelectual e não necessitava 

de conhecimentos mais complexos, a não ser aqueles conhecimentos mais 

rudimentares (uso da força física), manuais, e que ajudassem no manejo da terra, 

acabava que poucos ou mesmo nenhum trabalhador se iniciava nos estudos formais 

que escola oferecia.  

 
Quem se dedicava ao trabalho intelectual era a parcela dos intelectuais, 
fundamentalmente concentrada no clero. As escolas, naquele momento 
histórico, se restringiam a esta parcela e, por isso, eram chamadas Escolas 
Monacais (Ibidem, p. 134). 

 

Segundo Saviani, com o surgimento do sistema capitalista, nasce um novo 

tipo de sociedade que passou a se chamar Sociedade Moderna. Essa sociedade 

começa a repensar e a modificar drasticamente as técnicas de produção através da 

indústria. Uma inversão paradigmática começa a emergir a partir daí: 

 
O que víamos antes era uma sociedade que chamamos de medieval que se 
baseava na propriedade da terra; os senhores feudais eram a classe 
dominante; o trabalho dominante era a agricultura; a forma de convivência 
entre os homens era de tipo rural. Assim, na Idade Média, o campo 
prevalecia sobre a cidade e a agricultura, sobre a indústria – que, no modo 
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de produção feudal, limitava-se ao artesanato. Com as mudanças ocorridas 
a partir do século XV, inverte-se essa relação: o campo passa a se 
subordinar à cidade, e a agricultura, à indústria (Idem). 

 

Por estes motivos afirma Saviani que a “sociedade moderna tende a um 

processo de industrialização da agricultura e urbanização do campo” (2003, p.135). 

Vemos que os processos de agricultura na sociedade moderna não são extintos, 

mais sim, que são incorporadas neles técnicas de produção industrial (mecânicas). 

Do mesmo modo, o interior, o campo, tende a se urbanizar: as relações sociais 

tendem a se centrar nas formas urbanas, que passam a predominar sobre as rurais.  

Esse novo tipo de sociedade que surge tem como pressuposto a introdução 

de códigos linguísticos de comunicação diferentes daqueles que até então 

vigoravam. É a partir daí que se pode entender a exigência de generalização dos 

códigos escritos, trazendo consigo, por consequência, a necessidade da 

generalização da alfabetização.  

Começa a partir daí uma discussão a fim de universalizar o ensino escolar 

para todas as classes, já que agora, com o surgimento das máquinas, os 

trabalhadores deverão saber ler as instruções a fim de operacionalizarem 

efetivamente as máquinas que estavam surgindo naquele momento.  

Nas formas de sociedades anteriores a escola podia ficar restrita àquela 

pequena parcela da sociedade que precisava desenvolver um tipo de trabalho que 

exigisse as capacidades cognitivas de ler. A sociedade capitalista, cujo eixo passa a 

girar em torno da cidade, incorpora na própria forma de organização os códigos 

escritos, gerando a necessidade de que todos possam dominá-los. Decorre daí a 

proposta de universalização da escola e é sobre essa base que vão se estruturar os 

currículos escolares (SAVIANI, 2003). 

 

2.2 O Princípio do trabalho no Currículo Escolar 

 

Desde o início do surgimento das escolas, diz Saviani (2003), o princípio do 

trabalho como o processo através do qual o homem transforma a natureza já estava 

presente no currículo escolar. Sabe-se que as modificações que vão se dando na 

natureza, ocasionadas pela ação humana, ocorrem, na maioria das vezes, de forma 

relacional, ou seja, seres humanos interagindo entre si e não individualmente ou 

isoladamente. 
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Sabemos que o indivíduo é um produto histórico tardio, já que o homem se 
constitui inicialmente como ser gregário, como ser em relação com os 
outros. Ele só se individualiza no processo histórico e é somente na época 
moderna, na sociedade capitalista, que surge o indivíduo em contraposição 
à sociedade (SAVIANI, 2003, p. 135). 

 

A transformação que se opera na natureza pela ação do homem acontece de 

forma conjunta por ele relacionar-se com outros homens. Logo, é fácil entender 

porque o currículo da escola trabalha com conhecimentos voltados para natureza. 

Se o homem, para existir, precisa adaptar a natureza ao seu jeito de ser, logo ele 

precisa conhecê-la para agir sobre ela. O homem passa a ser um observador mais 

perspicaz da natureza, a fim de coletar os padrões existentes nela, descobrindo 

como se dá o seu funcionamento para melhor atuar sobre ela.  

Vemos aqui o quão importante se faz a presença desses estudos na escola 

para que o homem possa melhor entender seu meio, se percebendo como parte do 

processo da construção da humanidade. 

 No entanto, no meio desse processo da ação humana na transformação da 

natureza acontecem outros processos concomitantemente. Surge a necessidade de 

se estabelecer certas normas de convivência entre os próprios humanos e a de se 

conhecer como os homens se relacionam entre si, quais as normas de convivência 

que estabelecem, ou como as formas de sociedade se constituem.  

 
Surge, então, a necessidade de um outro “bloco” do currículo da escola 
elementar que se poderia denominar ciências sociais, em contraposição ao 
de ciências naturais. No currículo tradicional da escola elementar, o bloco 
das ciências sociais traduziu-se nas disciplinas história e geografia. A 
história trata de como os homens se desenvolveram ao longo do tempo e 
das formas de sociedade constituídas; a geografia, por sua vez, estuda a 
ocupação do espaço terrestre pelos homens e as formas como eles se 
distribuem nesse espaço (SAVIANI, 2003, p.135). 

 

Tanto os conhecimentos naturais como os sociais são hoje obtidos por meio 

de métodos sistemáticos e por isso são assim chamados de conhecimentos 

científicos. De acordo com Saviani não existe o sistemático e o elaborado fora do 

registro escrito. Já o conhecimento na sua forma oral é espontâneo e assistemático5. 

Quando se pensa em conhecimentos sistemáticos, se pensa em registros escritos: 

                                                
5
 Hoje sabemos que alguns pesquisadores discordam dessa sua afirmação, mas pra seguirmos sua 

linha de raciocínio e para compreendermos melhor seu modo de pensar a cerca da formação do 
currículo politécnico, não vamos nos deter nessas novas visões que estão surgindo. 
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por isso que vemos a linguagem da ciência se expressa por escrito. Nós não temos, 

pois, uma “ciência oral”.  

No entanto, não significa que não temos tipos de conhecimentos e sabedoria 

oral. Pelo contrário, muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida são de 

origem da tradição oral, que não ganha o estatuto de ciência por não ter um caráter 

metódico. O tipo de ciência metódica de que falamos é aquele que envolve a 

exigência de confronto, de teste, resultando daí a exigência de que isso se faça por 

escrito. Podemos ver que é somente após o surgimento de códigos de comunicação, 

na sua forma escrita e sistematizada, é que se dá o surgimento da história da 

ciência.  

 
A ciência também diz respeito a uma parcela pequena da humanidade nas 
formas de sociedade anteriores. Na sociedade moderna é que a Ciência diz 
respeito ao conjunto da sociedade, porque ela se converte em potência 
material incorporada ao trabalho socialmente produtivo. O domínio da 
ciência diz respeito, também, ao conjunto da sociedade, razão pela qual o 
currículo da escola elementar pressupõe, além dos dois elementos 
enunciados, os instrumentos de expressão desses conhecimentos, ou seja, 
o domínio da linguagem escrita. Então, o currículo básico da escola 
elementar é composto pelo domínio da linguagem, da matemática, das 
ciências naturais e das ciências sociais (SAVIANI, 2003, p. 136). 

 

Todo esse processo do qual viemos falando até o presente momento está 

fundado no princípio do trabalho, que orienta essas práticas sociais. Todavia, 

podemos perceber que os alunos que estão no nível fundamental não possuem 

muita clareza desse princípio. Saviani nos diz que isso acontece porque a escola 

elementar não faz referência direta ao processo de trabalho, uma vez que ela se 

constitui basicamente “como um mecanismo, um instrumento, por meio do qual os 

integrantes da sociedade se apropriam daqueles elementos também instrumentais 

para a sua inserção efetiva na própria sociedade” (Idem). E complementa: 

 
Ou seja, aprender a ler, escrever e contar, além dos rudimentos das 
ciências naturais e das ciências sociais, constituem pré-requisitos para 
compreender o mundo em que se vive, inclusive para entender a própria 
incorporação, pelo trabalho, dos conhecimentos científicos no âmbito da 
vida e da sociedade (SAVIANI, 2003, p. 138). 
 
 

Com o passar dos anos na escola, faz-se necessário tornar mais explícito as 

estruturas que caracterizam o processo de trabalho. Para Saviani, é no Ensino 

Médio que as questões referentes ao mundo do trabalho devem ficar mais 

evidentes. Ele acredita que é nessa fase que a concepção de trabalho começa a se 
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modificar e a ganhar novos contornos. Agora, “trata-se de explicitar o modo como o 

trabalho se desenvolve e está organizado na sociedade moderna. Aí é que entra, 

então, a questão da politecnia” (Ibidem, p.136). 

Para Saviani, a noção de politecnia deve ser encarada numa perspectiva de 

superação daquela antiga visão que separa o trabalho manual do trabalho 

intelectual, entre instrução profissional e instrução geral.  

 

A sociedade moderna, que generaliza as exigências do conhecimento 
sistematizado, é marcada por uma contradição: como se trata de uma 
sociedade alicerçada na propriedade privada dos meios de produção, a 
maximização dos recursos produtivos do homem é acionada em benefício 
da parcela que detém a propriedade dos meios de produção, em detrimento 
da grande maioria, os trabalhadores, que possuem apenas sua força de 
trabalho. Na sociedade capitalista, a ciência é incorporada ao trabalho 
produtivo, convertendo-se em potência material. O conhecimento se 
converte em força produtiva e, portanto, em meio de produção. Assim, a 
contradição do capitalismo atravessa também a questão relativa ao 
conhecimento: se essa sociedade é baseada na propriedade privada dos 
meios de produção e se a ciência, como conhecimento, é um meio de 
produção, deveria ser propriedade privada da classe dominante (SAVIANI, 
2003, p.137). 

 

Porém, a sociedade capitalista percebeu que os trabalhadores precisariam de 

um mínimo de conhecimento para exercerem suas funções no mercado de trabalho, 

pois sem esse mínimo de conhecimento eles não poderiam gerar lucros por não 

saberem como fazer o seu respectivo trabalho. Logo, sistematizam a oferta 

gradativa dos mesmos para que pudessem controlá-los, de acordo com os 

interesses do sistema.  

 

2.3 Gramsci e a Educação Politécnica 

 

Segundo Gramsci (apud Manacorda, 2013), a educação oferecida às pessoas 

correspondia às exigências sociais da fase histórica precedente, a civilização 

moderna. Diante disso, criou-se uma divisão entre a escola clássica e a escola 

profissional, sendo uma, de cultura, voltada respectivamente para os pertencentes 

às tradições das classes intelectuais dominantes, e outra, puramente prática, voltada 

para os produtores das classes subalternas.  

Gramsci dizia que “o desenvolvimento da base industrial, seja urbana, seja 

agrícola, tendia a fazer aumentar a necessidade de um novo tipo de intelectual 

urbano, e então houve uma cisão da escola em clássica e técnica (profissional, mas 
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não manual) (GRAMSCI apud Manacorda, 2013, p. 173). Ele via que essa nova 

relação que surgia entre a ciência e o trabalho na indústria moderna é que era a 

responsável pela criação de um novo tipo de intelectual diretamente produtivo, a 

saber: o intelectual tradicional e o intelectual moderno (o técnico de fábrica). 

Essa mesma relação presente entre ciência e trabalho fez nascer um modelo 

de escola que também abordasse a cultura, como era no modelo de escola clássica. 

Porém, se fazia necessário uma cultura nova e diferenciada, ligada, sobretudo, à 

vida produtiva e não à mesma que era oferecida à classe dos intelectuais.  

 
A educação para Gramsci desempenha um papel fundamental tanto na 
consolidação da hegemonia como na formulação da contra-hegemonia. 
Para o autor a hegemonia é assegurada pelos organismos privados e não 
inteiramente pelo Estado. A organização escolar, ao lado de outras 
instituições da sociedade civil, auxilia na consolidação da hegemonia que é 
exercida essencialmente em nível da cultura e da ideologia. O sistema 
educacional se constitui num dos canais onde se dá a produção e a difusão 
da ideologia. Nesse sentido, "a escola é o instrumento para formar 
intelectuais de vários níveis". No sistema educacional burguês tradicional 
são formados os intelectuais orgânicos da classe burguesa que contribuem 
para a manutenção da hegemonia. Existem nesse grupo de intelectuais 
indivíduos que têm uma concepção de mundo que transcende os seus 
interesses de classe e auxiliam na formulação da contra hegemonia. Esses 
dois tipos de intelectuais são formados na escola, mas, no que se refere a 
esse último grupo, a sua consciência é formada fora da escola, isto é, no 
partido político. O mesmo acontece com os intelectuais orgânicos não 
profissionais (GRAMSCI, 1979, apud GONZALEZ, 1996, p. 117). 

 

Gramsci, ao analisar o sistema de ensino italiano, constata a existência de 

duas vertentes de ensino: a escola humanista e as escolas particulares. Ele criticava 

essa distinção estabelecida entre o primeiro modelo de escola, aquela que era 

voltada para o desenvolvimento da cultura geral dos grupos dominantes, a elite, 

enquanto o outro modelo escolar buscava apenas preparar os alunos pertencentes 

às classes mais baixas para o exercício de profissões. Naquele contexto, um dos 

motivos dessa divisão podia ser percebido a partir do desenvolvimento da base 

industrial, havendo, pois, a necessidade de formação profissionalizante de 

indivíduos nas escolas técnicas, a partir das quais se gerava um intelectual 

suficiente apenas para ser capaz de operacionalizar os maquinários nas indústrias 

que estavam surgindo naquele momento. 

Segundo Gramsci, o caminho a ser percorrido para que a crise no sistema de 

ensino italiano chegasse a seu fim seria feito no momento em que surgisse um 

modelo de escola de cultura geral, formativa, e que equilibrasse o desenvolvimento 

de seus alunos tanto no que se refere às competências intelectuais quanto às 
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manuais. Esse tipo de escola foi chamado por ele de escola única. Essa escola daria 

a oportunidade de uma formação profissional, preparando os alunos, não só para o 

trabalho produtivo, mas também para que fossem capazes de ingressarem em 

escolas especializadas. 

Como podemos ver, para Gramsci, era de fundamental importância que uma 

sociedade possibilitasse o surgimento de uma escola única, na qual esta atuasse 

numa perspectiva mais humanística, destinada a desenvolver em cada sujeito uma 

cultura geral, bem como de educar para a vida. 

 
A tendência hoje é a de abolir qualquer tipo de “escola desinteressada” (não 
imediatamente interessada) e “formativa”, ou conservar delas tão-somente 
um reduzido exemplar destinado a uma pequena elite de senhores e de 
mulheres que não devem pensar em se preparar para um futuro 
profissional, bem como a de difundir cada vez mais as escolas profissionais 
especializadas, nas quais o destino do aluno e sua futura atividade são 
predeterminados. A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria 
seguir esta linha: escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, 
que equilibre equanimente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 
manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 
capacidades de trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através de 
repetidas experiência de orientação profissional, passar-se-á a uma das 
escolas especializadas ou ao trabalho produtivo (GRAMSCI. 1979, p. 118). 

 

Gramsci (1979) diz que a escola única deve ser uma escola criadora, tendo 

por objetivo desenvolver a autonomia dos sujeitos e possibilitando o estudo e o 

aprendizado científico, visto que isso não deve ficar a cargo apenas das 

universidades. Para ele, o papel de educar é visto não só como função da família, 

mas também como função do Estado. Este, então, deve ser o responsável por 

possibilitar o surgimento de um outro modelo de civilização, já que suas bases de 

reorganização se encontram assentadas nas forças políticas e econômicas. O 

estado pode ser visto também como um mecanismo que exerce um certo tipo de 

pressão, incitando, solicitando, punindo, e criando com isso condições e modos de 

vida racionais sobre os sujeitos. Diante disso, Gramsci consegue visualizar uma 

função dupla para a escola, função esta que é encarada numa perspectiva dialética: 

a de conservação e a de superação das estruturas capitalistas. 

 Para Gramsci, faz-se necessário que haja um certo tipo de “corrosão” do 

bloco histórico dominante, pois só assim haveria a possibilidade de se construir uma 

educação voltada para a formação de sujeitos emancipados. 
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[...] não se limita à crítica da sociedade existente, mas também oferece 
instrumentos para se pensar e realizar, com o auxílio da escola e das 
demais instituições da sociedade civil, uma nova estrutura social. Mesmo 
considerando em termos dialéticos que a política educacional estatal age e 
se manifesta na superestrutura, no entanto, sua ação visa à infra-estrutura, 
onde ela procura assegurar a reprodução ampliada do capital e as relações 
de trabalho e de produção que se sustentam, ao mesmo tempo, 
compreende a escola como um espaço político a não ser descartado, pois é 
um espaço de disputa e de se traçar estratégias políticas, sendo uma delas 
o acesso ao conhecimento historicamente acumulado e socialmente 
construído, enquanto uma necessidade de todos, como um direito da classe 
trabalhadora em se apropriar de um determinado tipo de cultura, a qual não 
se refere apenas à apropriação do conhecimento elaborado, compreende, 
também, a forma de pertencimento do humano, enquanto humano, no 
mundo (GRAMSCI apud CASTRO e RIOS, 2007, p. 6). 

 

 Então, o que podemos constatar é que a ideia que Gramsci concebeu sobre 

escola única não dizia respeito simplesmente de uma escola que fosse igual para 

todo mundo. Ele sabia que a conquista de uma igualdade dos sujeitos seria 

conquistada no resultado do processo. O que ele almejava, de fato, era que todas as 

pessoas, dentro de suas realidades históricas e necessidades reais, pudessem ter 

acesso ao conhecimento, e, com isso, conquistassem a capacidade de dirigir a 

própria vida de forma autônoma. 

Ele acreditava, acima de tudo, que a educação não era apenas um processo 

de moldar pessoas, ou ainda, um processo de transmissão passiva de 

conhecimentos. Entendia que a escola deveria favorecer e possibilitar a construção 

de uma verdadeira consciência, capaz de agir com autonomia e criticidade diante de 

sua vivência no mundo. 

 

2.4 Reflexões entre o Ensino crítico da Arte e a Politecnia 

 

O ensino contemporâneo da Arte diretamente ligado às teorias críticas atuais 

apresenta um compromisso com uma formação humana mais crítica e reflexiva, indo 

na contramão de uma formação que tente, de alguma maneira, alienar o sujeito.  

Esse novo modelo de ensino de arte que emerge na nossa sociedade 

contemporânea, a partir da década de 80, como figura a professora Ana Mae 

Barbosa, afirma que a escola tem por função viabilizar as condições de transmissão, 

criticidade e assimilação dos conteúdos artísticos-culturais contextualizados para 

que o educando adquira uma aprendizagem desveladora, que contribua para 

compreender sua realidade. Até então, o ensino de arte se restringia ao mero fazer 
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artístico. Porém, com essa nova concepção, a dimensão da leitura das obras de arte 

com sua respectiva contextualização histórica, social e econômica passa a ser tão 

importante quanto o “fazer arte”.  Dessa forma, passa-se a acreditar que a pessoa 

desenvolva a sua capacidade de pensar, expressar e agir de forma questionadora 

na sociedade, com vistas a transformá-la.  

Como pudemos ver anteriormente, o modelo de ensino politécnico vai ao 

encontro da nova visão de ensino contemporâneo da arte, que começa a surgir no 

final do século XX difundida pela arte-educadora Ana Mae Barbosa, com sua 

metodologia de ensino denominada Abordagem Triangular6. O ensino politécnico, na 

sua busca em ofertar ao aluno/trabalhador não apenas os conhecimentos técnicos 

de que precisará para exercer sua função no mercado de trabalho, mais ainda, 

oferecer conhecimentos a respeito das ciências e culturas de forma geral, demostra 

ser uma proposta que partilha de uma ideologia bem próxima da qual o ensino de 

arte hoje está baseado. 

O ensino de arte hoje busca uma formação mais integral do sujeito, munindo-

o com competências que o ajudem a entender sua existência no mundo de forma 

cada vez mais consciente e crítica, evitando, assim, cair nas valas da alienação. 

Passa, a partir de então, a se perceber como parte dessa sociedade e não como um 

fragmento desta.  Então, a arte passa a ser vista como uma área de conhecimento a 

partir da qual o aluno/trabalhador pode construir sua noção de identidade cultural e 

noção de pertencimento ao meio em que está inserido; passa a perceber, sobretudo, 

que não é só mais uma força de trabalho a ser entregue ao sistema produtivo.  

Na teoria crítica de Adorno podemos encontrar no livro Educação e 

Emancipação (2000) uma de suas reflexões a respeito da formação e da educação 

dos homens, na qual ele se pergunta: “Formação para quê? ou melhor dizendo:  

Educação para quê?” Na verdade, vemos que o que ele quer nos fazer pensar não é 

propriamente para que fins a educação ainda seria necessária, mas sim nos 

provocar a perguntar: para onde a educação deve conduzir o ser humano? O próprio 

autor responde mais adiante: “para a produção de uma consciência verdadeira” 

(ADORNO, 2000. p. 141).  

                                                
6
 A Abordagem Triangular consiste em três dimensões para se construir conhecimentos em arte:  

contextualização (conhecer a contextualização histórica da obra estudada); fazer artístico; apreciação 
artística (saber ler uma obra de arte). 
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A dimensão crítica do ensino de arte tem por objetivo, como já evidenciamos, 

estimular a produção de conteúdos emancipatórios que possibilitem a crítica à 

realidade vigente com o objetivo de minimizar o crescente contraste entre a 

acumulação de conhecimento pela classe dominante, de um lado, e a falta de 

acesso a esses conhecimentos por parte de uma classe menos desfavorecida, de 

outro. Nessa perspectiva. 

 
Arte-educação não deve significar a mera inclusão da “educação artística” 
nos currículos escolares. Ela deve ajudar o educando a ler o mundo de 
forma crítica na sua grande diversidade histórica, cultural, social, 
educacional e artística (BITTENCOURT, 2004. p. 43). 

 

É preciso perceber que o ensino crítico de arte não é uma atividade “neutra”, 

mas sim uma atividade que implica o comprometimento do homem em 

“compreender a realidade ajudando-o não só a suportá-la como a transformá-la” 

(FISCHER, 1987. p. 57). 

Acreditamos que uma geração educada “criativamente”, por meio do ensino 

de arte, pode levar ao desenvolvimento da capacidade crítica capaz de 

transformações sociais e políticas jamais antes pensadas. 

Para Adorno (2000, p. 121), a educação está ligada à emancipação, ao 

esclarecimento, e à negação da barbárie. Em seu texto intitulado “A Educação após 

Auschwitz” ele afirma que: “A educação tem sentido unicamente como educação 

dirigida a uma autorreflexão crítica”. O filósofo concebe como sendo sua ideia de 

educação 

 
não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito 
de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas, também, não a mera 
transmissão de conhecimento, cuja característica de coisa morta já foi mais 
do que destacada, mas, a produção de uma consciência verdadeira (Ibidem, 
p. 141). 

 

A teoria crítica possibilita a ação e a transformação social através da 

autorreflexão crítica. Nesse sentido, analisar, contextualizar e fazer arte  de forma 

consciente, é perceber e reafirmar a sua importância para o desenvolvimento da 

indivíduo e, principalmente, como componente basilar de sua herança cultural 

(BARBOSA, 2002). 

 Através da educação que temos, e valendo-nos de um processo de 

massificação instrumentalizado pelas mídias, através da globalização, podemos 
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perceber a existência de uma imposição de valores e produtos culturais dos países 

capitalistas desenvolvidos às nações dependentes, impedindo-as de desenvolverem 

seus próprios valores nacionais, e constituindo assim, um impeditivo à construção e 

reafirmação das culturas locais. 

Esses bens simbólicos “são consumidos, principalmente, através dos meios 

de comunicação de massa” (SAVIANI, 1985. p. 153), freneticamente estimulados 

pela publicidade e pela propaganda, que conferem poder econômico a uns e status 

a outros. 

Bittencourt nos alerta que, 

 
A importação de modelos estrangeiros na educação brasileira impede que 
se faça uma análise real das necessidades culturais nacionais, assim como 
impossibilita o desenvolvimento de nossa herança artística e de tornar a 
educação instrumento de reflexão crítica. A validade e “educar-se para 
acrítica”, ou seja, para uma melhor consciência da produção cultural, de 
uma “visão de mundo”, que não incorra em “teorias tradicionais”, é 
confirmada por autores como Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamim 
(BITTENCOURT, 2004. p. 44 ). 

 

Acreditamos ser motivo de preocupação o uso de fórmulas e/ou receitas 

estrangeiras no ensino de artes no Brasil, pois essas não respeitam as diferenças 

contextuais e geralmente vêm impregnadas de interesses hegemônicos culturais, 

que através da educação, inibem a consciência crítica dos alunos contribuindo para 

a manutenção de uma “concepção de mundo” alheia às necessidades nacionais. 

Segundo Barbosa (2002), a concretização de uma sociedade emancipada 

passará pela compreensão do passado e pela educação crítica. A arte na escola, 

perpassada pela visão crítica de mundo, assume a responsabilidade de dar ao 

educando o instrumento necessário para que ele exerça uma cidadania consciente, 

participante e crítica. Isso faz com que o trabalho pedagógico, realizado no ensino 

da arte, propicie uma crítica ao social, no sentido de transformá-lo. Na concepção 

crítica, a educação e a escola são partes integrantes da sociedade e não da 

perpetuação da estrutura social. 

Podemos ver hoje que o ensino de arte busca, acima de tudo, a formação de 

um sujeito crítico, capaz de se apropriar de sua cultura e de se expressar de 

maneira não alienada na sociedade a qual pertence. Logo, vemos que há aqui uma 

aproximação bem forte desse novo modo de pensar o ensino de arte a partir da 

perspectiva de ensino Politécnico. 
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Frigotto (1991), Saviani (1989) e Machado (1989), quando falam a respeito 

dessa forma de pensar a educação, buscam, na verdade, uma educação que vise 

superar a alienação do homem no que diz respeito ao processo e ao produto que o 

mesmo realiza. Essas concepções politécnicas vão ao encontro da teoria crítica e do 

novo ensino de arte, do qual falamos acima, e que vem se estruturando nesses 

últimos tempos. 

  O que se pretende nesse modelo de ensino (politécnico), é fazer com que o 

aluno/trabalhador passe a se reconhecer no produto de seu trabalho. E hoje, vemos 

que as novas teorias do ensino de arte apontam para um fazer artístico que seja rico 

de sentido e significado para aquele que o faz, no nosso caso, o aluno, e isso 

porque faz-se necessário que o aluno crie essa capacidade de perceber que sua 

ação no mundo não pode se dar de forma alienada e fragmentada, mas sim, de 

forma consciente e crítica. 

Porém, o que podemos observar, na maioria das vezes, é que muitas 

pessoas veem o seu trabalho apenas de forma fragmentada. O trabalhador que um 

dia esteve sentado nos bancos da escola e que provavelmente recebeu uma 

educação acrítica e reprodutivista não se identifica com sua obra, já que restrito à 

execução de um fragmento, não se reconhece na totalidade da obra (RODRIGUES, 

1998, p. 69). 

 Segundo Rodrigues (1998), a concepção de educação politécnica busca 

métodos de reconstrução da identidade do trabalhador no produto de seu trabalho. 

Politecnia, então, pressupõe a construção de um domínio prático-teórico do 

processo de trabalho. De maneira geral, pode-se dizer que, ainda hoje, a formação 

técnica no Brasil adota uma metodologia de ensino centrada num conhecimento 

acrítico, a partir do qual o aluno de um curso técnico é formado no contato com 

disciplinas e numa metodologia de ensino que gera trabalhadores com uma visão de 

mundo muito restrita, entendendo a realidade de forma cada vez mais fragmentada, 

ou seja, o sujeito não é capaz de ter uma consciência de sua relação no mundo. 

Porém, uma vez identificada essa limitação, muitas escolas almejam uma formação 

para o mundo do trabalho de forma mais plural, de maneira que os alunos associem 

os conhecimentos técnicos com os conhecimentos das ciências e humanidades de 

um modo geral. 

Em face disso, acreditamos que um caminho possível de trilhar seria pela via 

de uma formação estética e cultural do indivíduo através do ensino das artes, 
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tornando-o mais sensível ao mundo no qual ele está inserido e possibilitando-ao  

fazer uso não só de uma racionalidade instrumental, mas sim de uma racionalidade 

estética emancipatória, crítica e reflexiva, atrelada às compreensões e percepções 

estéticas de mundo. 

Segundo Barbosa, 

 
o papel da arte na escola se encontra no desenvolvimento cultural do 
indivíduo, possibilitando-o criar representações simbólicas dos traços 
espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a 
sociedade ou o grupo social, seu modo de vida, seu sistema de valores, 
suas tradições e crenças (BARBOSA, 2002, p. 37). 

             

A arte, de acordo com Barbosa, pode ser vista como uma linguagem 

presentacional dos sentidos, ou seja, ela cria formas de representações simbólicas 

dos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a 

sociedade ou o grupo social, seu modo de vida, seu sistema de valores, suas 

tradições e crenças. Pela linguagem presentacional o ser humano pode transmitir 

significados que não poderiam ser transmitidos através das linguagens discursivas 

(científica ou linguística).  

Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer sua arte. Sem 

conhecer as artes de uma sociedade, só podemos ter conhecimento parcial de sua 

cultura. Esses são alguns dos conhecimentos que irão ajudar ao trabalhador a ter 

uma visão mais global da sociedade e dos fatos, e que, a priori, em se tratando de 

um trabalho mecânico, pouco aparentariam servir ao seu ofício (como exemplos, 

montador de carro, eletricista, mecânico), mas que poderiam dar a estes a ideia de 

que as coisas acontecem de forma complexa e que estão interligadas umas às 

outras. Numa formação politécnica ele conseguirá se perceber como parte do 

processo de seu trabalho no mundo em que vive. 

Podemos pensar ainda que aqueles que estão engajados na tarefa vital de 

fundar a sua identificação cultural, sua identidade e noção de pertencimento, não 

podem alcançar um resultado significativo sem o conhecimento das artes. É através 

da poesia, dos gestos e das imagens que a arte fala aquilo que a história, a 

sociologia, a antropologia, etc, não podem dizer simplesmente porque elas usam um 

outro tipo de linguagem: a discursiva ou científica, que sozinha não é capaz de 

decodificar nuances culturais. Dentre as artes, a arte visual, tendo a imagem como 
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matéria-prima, torna possível a visualização de quem somos, onde estamos e como 

sentimos.  

A arte na educação segundo Barbosa (2002) pode ser vista como um modo 

do sujeito realizar sua autoexpressão e como um dos elementos de nossa cultura, 

torna-se um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento 

pessoal. 

 Através das artes é possível desenvolver a percepção e a imaginação, 

apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 

permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a 

mudar a realidade que foi analisada. A arte capacita um homem ou uma mulher a 

não ser um estranho em seu meio ambiente nem estrangeiro no seu próprio país. 

Ela supera o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual 

pertence. E é esse tipo de ensino de arte, que será capaz de transformar o sujeito 

fragmentado e alienado, no sujeito omnilateral, capaz de se perceber no todo, tanto 

no trabalho que executa, quanto na vida. 
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CAPÍTULO III. Um estudo de caso da práxis educativa do ensino de 

arte no curso técnico de audiovisual do instituto politécnico da 

UFRJ (IPUFRJ) 

3.1 O caminho metodológico percorrido 

 

No percurso deste estudo, optamos por adotar uma abordagem descritiva, 

com pesquisa qualitativa e quantitativa, fundamentada em pesquisas bibliográficas, 

indispensável à construção da base teórica e empírica do trabalho. A pesquisa 

qualitativa de acordo com Marconi e Lakatos (2011, p. 269), “preocupa-se em 

analisar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 

humano”.  

Segundo Minayo, podemos perceber que a pesquisa qualitativa:  

 
Responde a questões particulares. Em Ciências Sociais [...] trabalha com 
um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis (MINAYO apud MARCONI e LAKATOS, 2011, p. 271). 

 

Nessa parte da pesquisa, realizaremos algumas análises de documentos 

obtidos durante a pesquisa, tais como: o Projeto Político Pedagógico da escola em 

questão, a ementa do curso de audiovisual e documentos que contam história da 

escola, cedidos, em sua maioria, pelo Instituto Politécnico da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (IPUFRJ). 

Durante a coleta de dados na escola, optamos por trabalhar com questões 

mais abertas e algumas questões fechadas, o que acabou por se caracterizar numa 

entrevista semiestruturada. Isso porque, tínhamos como objetivo coletar, além de 

dados objetivos, alguns dados subjetivos e que fossem capazes de expressar as 

concepções e ideias a respeito das experiências e vivências dos sujeitos da 

pesquisa. 

Foi estabelecido um roteiro das entrevistas a serem feitas, na qual 

separamos em duas partes. A primeira continha dados dos participantes com intuito 

de caracterizá-los quanto à formação acadêmica e/ou profissional, buscando 

compreender de onde eles falam enquanto sujeitos partícipes do processo de 

construção dessa escola. 
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 A segunda parte se ocupou da temática da pesquisa, com ênfase na 

obtenção de informações a respeito da metodologia e didática usada nas aulas de 

arte do curso politécnico em audiovisual, da estruturação do projeto político-

pedagógico, participação, autonomia, ensino de arte e politecnia. 

Uma estratégia utilizada por nós após a aplicação do questionário foi a de 

buscar aclarar algumas colocações, que se apresentavam ambíguas e/ou vagas. 

Quando isso ocorria, era solicitado que especificassem melhor o que estavam 

querendo dizer com determinados conceitos. Geralmente era indagado: O que você 

está querendo dizer com isso? Poderia me explicar melhor? Após explicarem o que 

queriam dizer sobre aquela questão, era pedido para que eles registrassem esses 

comentários extras nas respostas do questionário. 

A abordagem metodológica feita a partir de entrevistas é considerada por 

alguns autores como um instrumento por excelência da investigação social e 

importante instrumento das ciências sociais, conforme afirma Best apud Marconi e 

Lakatos (2011, p. 81), “é muitas vezes superior a outros sistemas, de obtenção de 

dados”. Outra forma metodológica utilizada a fim de coletar os dados da pesquisa foi 

a realização de observações não participante, na qual foi utilizado o caderno de 

campo para anotar as observações feitas em algumas aulas. Com isso, buscava 

compreender melhor como se dava na prática os processos de ensino-

aprendizagem do conhecimento de arte nas aulas do curso de Audiovisual do 

Instituto Politécnico da UFRJ (IPUFRJ). 

Obtivemos, por parte do coordenador do curso, a liberação para realizarmos 

algumas filmagens das aulas que assistimos nas quais pudemos observar com mais 

detalhes o modo como essas aulas se estruturavam. Quando falamos em 

observação não participante, Marconi e Lakatos (2011) nos alerta que não devemos 

nos envolver com situações que, possivelmente, ocorrerão durante nossa 

observação. É preciso, de acordo com os autores, que fiquemos neutros, assumindo 

uma postura de espectador diante das situações apresentadas. 

 Para a delimitação do campo da pesquisa, no que se refere à escolha do 

curso de audiovisual a ser estudado, levamos em consideração que este curso  

permitiria investigar as formas de ensino-aprendizagem das artes visuais num curso 

que tinha uma proposta pedagógica de ensino politécnico, já que este era o foco da 

pesquisa, ou seja, investigar de que forma acontece o ensino de arte numa escola 

com uma proposta de ensino alicerçada na concepção da politecnia. 
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Os sujeitos da pesquisa 

a) Membros do Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (IPUFRJ): 

 Gestores da escola (não entregaram os questionários)7; 

 Professores do curso Politécnico de Audiovisual; 

 Alunos do 2º, 3º e 4º ano do curso Politécnico de Audiovisual. 

A fim de compreender as formas em que se conduzem as aulas de artes no 

curso politécnico de Audiovisual, reconhecendo as estratégias metodológicas de 

ensino-aprendizagem politécnica, participaram da pesquisa respondendo às 

entrevistas 13 alunos e 04 professores, perfazendo um total de 17 entrevistados nas 

unidades de ensino. 

Tabela 01 - Membros das unidades de ensino participantes da entrevista. 

 

 GESTOR 
ESCOLAR 

PROFESSORES 
 

ALUNOS 

Escola 01 0 4 13 

Fonte: Elaboração própria/Dados da pesquisa. 

 

Procedimentos para análise e discussão dos dados  

Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com 
um duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir depois de 

uma observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por detrás 
do discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se 

um sentido que convém desvendar (BARDIN, 1977, p. 16). 
 
 

Com o objetivo de tratar os dados obtidos nas entrevistas, realizamos alguns 

estudos de modo que a metodologia encontrada permitisse analisar e interpretar 

adequadamente os dados. Neste sentido, optamos pelo uso da análise de conteúdo, 

entendendo o quão importante é a análise e a interpretação de dados e informações 

                                                
7
 Entreguei os questionários aos diretores, porém me disseram que naquele momento não poderiam 

responder pois estavam ocupados. Disseram que depois enviariam para mim pelo correio. Porém, 
não os recebi, apesar das tentativas que fiz ligando para os mesmos. 
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levantadas durante a pesquisa. Desse modo, estabelecemos a organização dos 

dados coletados nas entrevistas, com transcrição das mesmas. Após a transcrição 

das entrevistas, definimos categorias de análises, cujas categorias estabelecidas 

foram agrupadas em 4 grupos, a saber: concepção de politecnia, metodologia de 

ensino de arte, relação professor-aluno e avaliação. 

A análise de conteúdo possibilitou a observação da frequência de respostas 

dos entrevistados, bem como identificar possíveis padrões comuns de respostas 

entre os diferentes entrevistados. 

Na perspectiva de Bardin, a análise de conteúdo designa-se como: 

 
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, 
1977, p. 42). 
 
 

Bardin nos diz que a análise de conteúdo tem por objetivo conhecer, de 

forma mais profunda, o que está por traz das palavras, buscando compreender 

significados não ditos. Ocorre, na verdade, uma decomposição de dados brutos. 

Através desses dados levantados com a pesquisa documental, pudemos nos 

apropriar de um respaldo sólido e legítimo a fim de fundamentarmos e 

corroborarmos as discussões feitas durante a pesquisa. 

 

3.2 O contexto da Pesquisa: Breves apontamentos 

 

3.2.1 História do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio8 

 

O instituto Politécnico foi idealizado pelo professor Fernando Amorim e 

inaugurado em Cabo Frio, após a assinatura de um convênio entre a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Cabo Frio e a Secretaria Estadual de 

Educação. A escola tem como horizonte implementar novas metodologias de ensino, 

tendo o trabalho como o seu princípio educativo fundamental. As turmas de ensino 

médio integrado à formação profissional do IPUFRJ têm seu desenvolvimento 

                                                
8
 Retirada do site da escola pesquisada. Definição feita a partir de textos de Vitor Bem Vindo e Thiago 

Camargo Link: https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/ Acesso em: 4 de maio de 2016 

https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/
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pedagógico baseado na metodologia de projetos, que integra a partir de uma 

temática central todas as áreas de conhecimento. 

O IPUFRJ não busca formar apenas os estudantes dos cursos de ensino 

médio técnico integrado, mas tem em seu projeto político pedagógico o programa de 

residência docente em formação continuada, que integra o Programa de 

Qualificação de Professores em Educação pelo Trabalho. Tais residentes são 

graduados de diferentes formações acadêmicas e, sob a supervisão de integrantes 

mais experientes do programa, passam a estudar e a conhecer a metodologia a 

partir da própria práxis educacional do Instituto.  

A metodologia é assimilada durante a docência, visando com isso uma 

experiência que supere a dicotomia entre teoria e prática — entre educação e 

trabalho. Nesse sentido, Educação e Trabalho são entendidos como dimensões 

complementares no processo de construção do conhecimento de estudantes e 

docentes em uma perspectiva politécnica.  

Visando proporcionar a autonomia de seus educandos através de atividades 

pedagógicas capazes de estimular a pesquisa e o aprofundamento teórico e prático 

dos conhecimentos transversais às mesmas, o IPUFRJ utiliza-se da pedagogia de 

projetos, isto é, uma metodologia que prevê a resolução dos problemas propostos 

pelos projetos como forma de apropriação dos conteúdos por parte dos estudantes.   

Toda atividade letiva na escola é orientada pelos projetos, que são 

interdisciplinares, autogestores e que estimulam a participação coletiva, não 

havendo assim nenhuma atividade que não dialogue diretamente com os objetivos 

do projeto vigente. A metodologia e os princípios pedagógicos têm sido tema de 

diversos trabalhos acadêmicos e já vêm sendo referência para a instalação dos 

novos campus do Instituto Federal Fluminense (IFF) como, por exemplo, em Santo 

Antônio de Pádua, no noroeste fluminense. No entanto, o Instituto Politécnico vem 

enfrentando diversos problemas para se manter na cidade de Cabo Frio desde o 

rompimento do convênio por parte da Prefeitura, em 2011. 

Desde então, o apoio que era dado pelo poder municipal tem sido cortado 

gradualmente. Inicialmente, os profissionais de educação contratados pela Prefeitura 

foram designados para outras escolas. Depois disso, o terreno que deveria ter sido 

cedido para o funcionamento da escola em 2009 passou por um longo e lento 

processo até a promessa de cessão definitiva ter sido assinada no final de 2014.   
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Além disso, a Secretaria Municipal de Educação não reconhece a escola, e 

por isso vem dificultando os processos de transferência de alunos que necessitam 

deixar o Politécnico para alguma escola da rede municipal. Os alunos do IPUFRJ 

desenvolvem e participam de diversos projetos pedagógicos, tais como: UFRJ 

mar, Projeto Carnaval e o Desafio solar. 

Para aprofundarmos ainda mais nas questões referentes à escola 

pesquisada, nos apropriamos de alguns dos textos encontrados na Dissertação9 

intitulada: Educação integral em tempo integral: concepção e prática no Instituto 

Politécnico da universidade federal do Rio de Janeiro – Cabo Frio-RJ, de autoria do 

professor Cosme Leonardo Almeida Maciel10. Fizemos uma seleção criteriosa de 

alguns trechos presentes na dissertação (ora colocando-os na íntegra, ora 

suprimindo algumas partes não tão relevantes para esta pesquisa) que ajudassem a 

construir uma maior compreensão da trajetória dessa escola e ainda, poder ter um 

maior entendimento sobre a filosofia pedagógica politécnica presente nela desde 

sua origem.  

A história dessa escola é interessante: o Instituto Politécnico da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (IPUFRJ), localizado no município de Cabo Frio-RJ, 

iniciou suas atividades no ano de 2008. O projeto foi resultado de parceria firmada 

entre a Secretaria Municipal de Educação - SEMED com o Núcleo Interdisciplinar 

UFRJ-Mar e tinha como horizonte promover uma formação escolar que atendesse 

às demandas socioeconômicas da região. Neste sentido, a escola oferecia formação 

no Ensino Fundamental (segundo segmento) e no Ensino Médio, em cursos de 

formação técnica concomitante à formação geral. Mas, antes de adentrarmos nos 

aspectos político-administrativos dessa instituição, colocamos as seguintes 

questões: O que é o núcleo UFRJ-mar? Qual é a relação que esse núcleo 

estabelece com a instituição em questão?  

O Núcleo Interdisciplinar UFRJ-mar, institucionalmente, está atrelado à 

extensão universitária da UFRJ. Criado em 2002, por iniciativa do professor Carlos 

Lessa, esse núcleo tinha como pretensão promover a integração dos pesquisadores 

e professores que desenvolviam pesquisas e trabalhos relacionados ao mar e 

                                                
9
 Link de acesso a Dissertação: ttp://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgedu/neephi/producoes/producoes-

2013/educacao-integral-em-tempo-integral-concepcao-e-pratica-no-instituto-politecnico-da 
universidade-federal-do-rio-de-janeiro-2013-cabo-frio-rj/view 
10

 Possui Licenciatura em História pela Universidade Veiga de Almeida (2003-2005), pós-graduação 
em História do Brasil pós-1930 pela Universidade Federal Fluminense (2006-2007). Mestre em 
Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (2012-2014). 

https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/category/eventos/ufrj-mar/
https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/category/eventos/ufrj-mar/
https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/category/eventos/projeto-carnaval/
https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/category/eventos/desafio-solar/
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também incentivar ações que contribuíssem para o desenvolvimento de atividades 

econômicas nos municípios costeiros – Ilha Grande, Macaé, Arraial do Cabo e Cabo 

Frio, especificamente.  

 
O Grupo Interdisciplinar UFRJ Mar foi criado a partir de ideia do Professor 
Carlos Lessa [Reitor na época], no Encontro Baías e Ambientes Costeiros 
do Rio de Janeiro, realizado em outubro de 2002, com o apoio da FUJB 
[Fundação Universitária José Bonifácio]. O objetivo principal é o de 
promover uma articulação dos pesquisadores e professores que trabalham 
com o mar como objeto de ensino e pesquisa. Durante o Encontro o 
professor Carlos Lessa propôs a realização de um evento de extensão com 
o duplo objetivo de divulgar o trabalho da UFRJ em áreas e regiões onde a 
instituição estava ausente ou pouco presente e também conhecer melhor 
estas áreas para que fosse possível iniciar trabalhos que pudessem 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social destas regiões (DOC 
E, p. 01). 

 

Este projeto atendia também ao desafio de reavivar atividades econômicas 

em decadência em alguns desses municípios. Como exemplo, citamos a pesca 

artesanal, em Macaé. Devido à ampliação da exploração do petróleo por parte de 

empresas multinacionais, a pesca deixou de ser a principal atividade econômica 

local. Somado a isso, as ações no campo da exploração petrolífera contribuíram 

para a degradação dos ecossistemas marinhos, diminuindo a incidência de várias 

espécies antes encontradas em abundância. Além disso, as empresas colocaram 

em condições precárias as comunidades ribeirinhas que viviam dessa atividade, pois 

não absorveram a mão de obra local, que não atendiam à demanda das mesmas. 

Esse quadro é descrito em um dos documentos oficiais (NIDES), tendo em vista 

justificarem as ações daquela instituição de Ensino Superior nesses espaços do 

litoral. No trecho apresentado a seguir esse documento menciona especificamente a 

situação do município de Macaé:  

 
Em Macaé, a situação em que se encontra o complexo de atividades 
econômicas que constituem a cadeia produtiva da pesca fornece um 
exemplo paradigmático desse quadro. A prefeitura do município registra a 
estimativa de que o setor seja responsável pelo sustento de cerca de 
15.000 habitantes, algo em torno de 10% do total da população. Contudo, 
não obstante seja esse um índice significativo, os trabalhadores do setor 
veem-se acuados pelo vigor das empresas que atuam na cadeia produtiva 
da exploração de petróleo, tanto no espaço urbano quanto nos espaços 
marítimo e fluvial. E a necessidade de reordenamento desses espaços, de 
forma a acomodar os interesses que se põem em ação, tem evidenciado 
conflitos cuja resolução se dá habitualmente em conformidade com a 
prevalência do poder econômico, segregando as camadas menos 
favorecidas da população ─ onde se encontram comunidades tradicionais, 
como as dos pescadores e dos construtores de embarcações (DOC B, p.58 
- 59) 
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O modelo de desenvolvimento econômico assumido em nível local, nessas 

cidades, refletia as mudanças sociopolíticas, de base neoliberal, fortalecidas na 

década de 1990 e reformuladas nos anos 2000 no Brasil, marcadas pela 

reestruturação produtiva, privatização dos setores básicos de serviços - diminuição 

da responsabilidade do Estado com educação, saúde, habitação e trabalho – e 

acumulação da riqueza produzida socialmente, nas mãos de uma pequena parcela 

da sociedade - relegando a maioria à condição de vida subalterna e precária. Neste 

sentido, as instituições de ensino não estão alheias a tais mudanças, podendo 

responder de forma passiva e reprodutora ao que é hegemônico e, 

consequentemente, educar para o consenso. Mas, em contrapartida podem 

responder negativamente, numa perspectiva contra-hegemônica, e se fazerem 

resistência na correlação de forças, propondo outras formas de conceber o processo 

educativo (NEVES, 2005).  

Dentro dessa conjuntura foram erguidas as bases do que mais adiante seria 

uma das estratégias de divulgação dos trabalhos desenvolvidos no interior da UFRJ 

e, também, de interação com os diversos sujeitos que não vivenciam o ambiente 

acadêmico, sobretudo, pelo fato de residirem em municípios distantes da capital do 

estado. Assim sendo, o Festival UFRJ-mar, com sua primeira edição realizada em 

2002, na cidade de Ilha Grande, se tornou um dos eventos oficiais da extensão 

universitária dessa instituição de Ensino Superior: 

 
O 1º Festival UFRJ Mar foi considerado um sucesso por todos que 
participaram e principalmente pela população, pelo governo municipal e 
pelos agentes econômicos envolvidos. Foi, então, formulado o projeto de 
realizar o festival como um grande evento anual de extensão, promovido 
pelo grupo Interdisciplinar UFRJ Mar e pelas unidades envolvidas, a partir 
do modelo testado na Ilha Grande. A proposta inicial era realizar o festival 
no período de baixa estação, no fim do outono, para que o próprio festival 
se tornasse uma contribuição para economia local e servisse como modelo 
e referência para o desenvolvimento de eventos que estimulassem o 
turismo neste período de pouco movimento (DOC E, p. 01).  

 

O êxito obtido na primeira experiência abriu caminho para a realização de 

novas edições do evento. Dessa forma, o núcleo decidiu realizá-lo anualmente, 

tendo como referência o modelo utilizado em Ilha Grande. Não é nossa intenção 

fazer uma abordagem detalhada de cada edição, pois temos como foco entender a 

relação do IPUFRJ com o núcleo UFRJ-Mar. Neste sentido, trazemos abaixo as 

palavras de Amorim (2011), que reforçam o que foi afirmado até o momento:  
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O Festival UFRJmar é uma ação de extensão realizada pelo programa 
Núcleo Interdisciplinar UFRJmar (originado a partir da evolução do Festival 
e da necessidade proposição de ações continuadas), da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Desde a sua criação, no ano de 2002, já foram 
realizadas doze edições em diferentes cidades litorâneas do estado do Rio 
de Janeiro, e ainda quatro edições em formato reduzido que não levam o 
mesmo nome (AMORIM, 2011, p. 37).  

 

Historicamente, o Festival estrutura-se através da proposição de oficinas e 

ações culturais por alunos da graduação e pós-graduação, com orientação de 

professores, por professores e por funcionários da UFRJ. Essas oficinas são 

divididas nas áreas temáticas: Educação Física e Desportos, Ciência e Tecnologia, 

Vida e Meio Ambiente, Saúde e Bem Estar, e Letras e Artes.   

Assim sendo, a relação entre a UFRJ, representada pelo Núcleo 

Interdisciplinar UFRJ-mar, e os municípios que receberam o evento abriu margem 

para que fossem estreitadas relações no sentido de proporcionar ações 

permanentes nesses espaços. Cumpre lembrarmos que entre todas as que 

receberão ações, serão permanentes as cidades de Macaé e Cabo Frio.  

Neste sentido, no ano de 2006, foi firmada uma parceria entre o município de 

Macaé e a UFRJ, tendo em vista a abertura de uma unidade escolar que atendesse 

aos alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental. Essa seria a primeira 

experiência de escola, realizada por meio do núcleo para atender demandas locais. 

Por esta via, o modelo de escola almejado era diferenciado, pois tinha como objetivo 

o enfrentamento da realidade marcada pela pobreza, desemprego e decadência da 

pesca artesanal – meio de subsistência e atividade relevante para a população local.    

A esse respeito, o Colégio Municipal de Pescadores de Macaé passa a 

representar um grande desafio acadêmico pela sua singularidade: o ensino técnico 

voltado para a sustentabilidade da Pesca Artesanal na região, que visa formar 

cidadãos conscientes em relação a questões ligadas à preservação do meio 

ambiente, à tecnologia de ponta na fabricação de embarcações, à dinâmica e à 

segurança da navegação e às relações de trabalho. Busca também solucionar o 

problema da evasão escolar no município. 

Diante disso, podemos perceber que a escola visava atender as pessoas 

desprovidas das condições básicas de vida, o que seria um problema para a 

permanência das crianças até o fim do processo de escolarização. É possível 
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notarmos, também, a preocupação quanto à articulação da formação profissional 

concomitante à formação geral.  

Cruzando as informações, percebemos que houve preocupação quanto ao 

oferecimento de uma proposta de escola que caminhasse em consonância com a 

realidade concreta, vivida, e não uma formação abstrata. Apesar de termos poucos 

elementos sobre a escola nessa passagem, notamos preocupação quanto à 

articulação do trabalho no processo formativo, ou seja, na relação entre teoria e 

prática. Essa questão fica mais evidente ao observamos a continuação do texto, 

publicado no site do núcleo:  

 

O modelo de ensino que objetiva dar aos nossos alunos uma formação 
integral, contempla tanto as atividades tradicionais da grade curricular como 
introduz outras, entre as quais aulas de pesca, aqüicultura, vela, natação, 
construção naval, relações sócio ambientais, práticas de comunicação 
social e arte. Essas aulas são ministradas por alunos de graduação e pós-
graduação da Universidade, coordenados e orientados por professores do 
quadro permanente da UFRJ (DOC C, p. 01).  

 

No que se refere ao aspecto pedagógico, é interessante destacar que o 

horizonte almejado é proporcionar aos alunos uma formação integral. Entretanto, 

põe-se como desafio articular os conhecimentos ditos tradicionais (as disciplinas 

convencionais do currículo oficial) com outros conhecimentos. Neste sentido, as 

atividades introduzidas para além do currículo tradicional são, em sua maior parte, 

de caráter prático. Essa constatação reforça o que afirmamos anteriormente, quanto 

à relação teoria e prática. Entretanto, cabe ressaltar que não temos elementos 

suficientes para afirmar se, de fato, houve relação entre ambos - apenas 

percebemos indícios quanto à preocupação em articular as duas dimensões.  

Mas, em que medida esta prática se relaciona com as questões político-

administrativas? A Escola de Pescadores de Macaé foi resultado de uma parceria da 

prefeitura com a UFRJ. O modelo de escola que tivesse como perspectiva resgatar a 

cultura local da pesca e formar trabalhadores foi resultado de uma escolha 

intencional. Neste sentido, o pedagógico e o político se fundem, não sendo possível 

compreender um isolado do outro.  
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3.3 Resultados da Pesquisa: Análise de Conteúdo 

 

Neste capítulo trazemos uma abordagem da análise dos dados coletados 

durante o período da pesquisa, que se deu sob duas situações: a análise 

documental, que nos possibilitou conhecer um pouco mais as propostas iniciais da 

escola, e as entrevistas, que nos permitiu analisar a visão dos diferentes sujeitos 

envolvidos nos diferentes fazeres escolares, em relação aos temas abordados.  

Portanto, à luz de todo referencial teórico construído até aqui, apresentamos 

neste capítulo a análise em torno do ensino de arte do curso Politécnico de 

Audiovisual, realizado na Escola IPUFRJ, no que diz respeito à concepção que 

alunos e professores possuem sobre o ensino de arte no contexto da politecnia, as 

avaliações em arte que são realizadas nessa modalidade de ensino, a metodologia 

utilizada nas aulas de arte, além de análises sobre como se dá a relação professor-

aluno. Buscamos, ainda, identificar como se dá o processo de ensino-aprendizagem 

das Artes Visuais numa escola politécnica, mais especificamente, no Curso 

Politécnico de Audiovisual, a fim de que, com esses conhecimentos adquiridos, 

possamos vir a contribuir com outras pesquisas que visem o desenvolvimento de 

outras escolas que também queiram trabalhar nessa vertente de ensino politécnico, 

como é o caso de alguns Institutos Federais de Educação que, atualmente, já se 

encontram dando seus primeiros passos rumo à implementação de algumas 

mudanças de ensino orientadas por essa concepção pedagógica. 

Procuramos ainda, com base nos dados coletados e nos referenciais 

teóricos estudados e usados aqui nesta pesquisa, mostrar como ocorrem os 

processos de ensino-aprendizagem de artes em propostas pedagógicas que se 

dizem politécnicas. Ou seja, como elas são vistas na teoria e como elas acontecem, 

de fato, na prática. 

Pudemos observar, no decorrer da pesquisa de campo, seja nas aulas das 

quais pudemos participar e através das entrevistas e questionários que aplicamos, 

que a maioria dos entrevistados, de um total de 13 alunos e 4 professores do curso 

de Audiovisual, falam sobre o método usado nas aulas como uma estratégia de 

desenvolver nos alunos uma capacidade crítica de leitura de mundo, acerca das 

coisas que vivenciam, ou que poderão vivenciar, seja em suas vidas pessoais, e/ou 
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futuramente em suas práticas no mundo do trabalho. Essas questões podem ser 

facilmente observadas nos relatos abaixo. 

 
Eu consigo estudar sozinha. Eles me deram pelo menos uma base... a 
instigar o conhecimento, sabe. Eu não fico igual uma pateta. [...] tudo tem 
que ter um argumento. Tudo você tem que ter foco. Pra pintar a sala, a 
gente queria pintar a sala, química pintou a sala toda de branco. Aí, 
audiovisual falou: - Pô agente podia pintar a nossa sala também né, já que a 
gente lida com arte e tal, a gente podia fazer um charpie aqui, fazer uma 
parada bem... Ah??? Argumento, foco narrativo, TCC, não... agente quer 
saber porque vocês querem pintar a sala, sabe ... é tudo muito assim. [...] 
Aqui a gente aprende a ter a pesquisa como ferramenta de trabalho, sabe. 
A gente não fica esperando você cuspir a resposta não ... a gente busca ... 
coisas do tipo ... você desenvolve uma autonomia mesmo ... você sabe 
fazer as coisas sozinho, sabe (Aluno entrevistado nº 1). 
 
A aula de Educação Física aqui a gente chama de PDAT

11
, a gente não 

tem. E aqui a escola é reconhecida por isso, porque as pessoas que fazem 
curso aqui elas fazem educação física na praia e a escola é muito 
reconhecida por isso, só que o áudio e vídeo não faz. O A.V. não faz porque 
tem que ter um ARGUMENTO. Você vai fazer o que lá na praia? A 
professora não consegue passar nada porque sempre o professor do curso 
pede um argumento. A professora tem que ter um argumento, tem que ter 
algo relacionado ao projeto (Aluno entrevistado nº 2). 

 

 Como podemos observar nos relatos acima, os alunos compreendem que a 

formação que estão recebendo no curso de audiovisual tem permitido a eles uma 

construção de sujeitos críticos e autônomos, capazes de conduzirem seu próprio 

processo de aprendizagem. Em seus relatos, eles dizem que os professores, de 

modo geral, os estimulam a pensarem e desenvolverem uma visão crítica de mundo. 

Mostram ainda que a pesquisa é a base do processo de construção de diversos 

saberes que estão construindo.  

Sobre essa questão, podemos ver que a fala dos alunos reflete o que o 

Projeto Político pedagógico do Curso de Audiovisual se propõe. 

 
O IPUFRJ tem como principais finalidades a formação de trabalhadores, 
tendo o trabalho como princípio educativo, além da formação continuada de 
profissionais de educação no campo da Educação e Trabalho. O processo 
formativo tanto dos professores, quanto dos alunos do Instituto busca 
ser político e crítico de forma a estimular a autonomia intelectual dos 
mesmos (Projeto Político Pedagógico do Curso de Audiovisual, p.1, grifo 
meu). 

 
Pretende-se estimular no aluno uma atitude autônoma, de modo que ele se 
perceba como agente do processo educativo, preparando-o para atuar 
como intelectual orgânico nas diferentes esferas da sociedade. [...] cabe ao 
professor apresentar e problematizar situações na qual o aluno venha a 

                                                
11

 PDAT- Práticas Desportivas Aquáticas e Terrestres (Educação Física, Fisioterapia, Dança). 
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construir seu próprio conhecimento (Projeto Político Pedagógico do Curso 
de Audiovisual, p. 7). 

 

Ao se falar em pensamento crítico, leitura crítica de mundo e formação para a 

autonomia, não há como não se remeter, entre tantos outros, a dois grandes 

pensadores: Paulo Freire e Theodor Adorno.  

Theodor Adorno, filósofo alemão, defendia uma formação humanística capaz 

de estimular a construção de uma consciência crítica e entendia que a educação 

deveria ser direcionada para o pensar autônomo, buscando a emancipação do 

sujeito. A base do pensamento educacional em Adorno (2000) se encontra 

fundamentada em dois princípios e conceitos. São eles: as noções de barbárie e 

emancipação. Para ele, educar é formar para a emancipação e contra a barbárie. 

Uma de suas grandes preocupações, e que o leva a realizar uma discussão 

profunda em seus escritos, é a questão da barbárie. Adorno define a barbárie da 

seguinte forma:  

 
Suspeito que a barbárie existe em toda a parte em que há uma regressão à 
violência física primitiva, sem que haja uma vinculação transparente com 
objetivos racionais na sociedade, onde exista, portanto, a identificação com 
a erupção da violência física. Por outro lado, em circunstâncias em que a 
violência conduz inclusive a situações bem constrangedoras em contextos 
transparentes para a geração de condições humanas mais dignas, a 
violência não pode sem mais nem menos ser condenada como barbárie 
(Adorno, 2000, p. 159-160).  

 

Adorno via no nazismo uma representação e manifestação do que ele 

chamava de exemplo paradigmático de barbárie. Criou-se uma certa banalização da 

violência física durante o período em que o nazismo esteve presente em nossa 

sociedade. Parecia haver uma identificação por parte das pessoas diante dessa 

violência, mesmo ela estando desvinculada de objetivos racionais. 

Segundo Adorno (2000), a educação deve ter por objetivo principal impedir 

que a barbárie retorne sob novas formas de totalitarismo como o nazismo. Este 

retorno é uma possibilidade real e é justamente por pensar assim que a 

preocupação de Adorno se centra na questão da barbárie. As condições histórico-

sociais que produziram o nazismo ainda podem ser detectadas e por isso é preciso 

que se fique alerta a fim de impedir o seu ressurgimento.  

Logo, se a possibilidade do retorno da barbárie existe, então a educação 

assume um papel fundamental no sentido de prevenir e impedir tal retorno, o que 
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seria um grande retrocesso para a humanidade. A preocupação de Adorno é, 

portanto, a de evitar que a barbárie retorne assombrando-nos mais uma vez. 

Do ponto de vista etimológico, a palavra autonomia tem origem grega, 

formada pelo adjetivo autos, que significa: o mesmo, ele mesmo, por si mesmo e 

pela palavra nomos que significa: instituição, uso, lei, convenção, competência 

humana, ter a capacidade de reger-se sob suas próprias leis. Ou seja, é a 

capacidade construída pelo ser humano de governar a si mesmo, na medida em que 

lhe cabe escolher as suas normas e valores, realizar seus projetos, tomar decisões 

no seu dia a dia, agindo assim em consequência dessas escolhas tomadas. 

Paulo Freire (1997), em seu livro intitulado “Pedagogia da Autonomia”, nos 

mostra que a construção do conceito de autonomia acontece a partir da experiência 

refletida e não a partir de um conceito de autonomia criado a priori. 

Nesse livro, Freire reflete com grande intensidade sobre temas como 

autoridade, liberdade, ética e competência. Para ele, a opressão do ser humano e a 

sua consequente libertação e inserção em processos sociais de construção da vida, 

principalmente no que diz respeito à dimensão humana do aluno/educando, passam, 

necessariamente, pela construção da autonomia do mesmo (FREIRE, 1997). 

Para se pensar a autonomia a partir de referenciais sólidos, precisamos 

inicialmente de uma consciência de que somos seres condicionados, mas não 

determinados. Um modelo de pensamento deste tipo irá favorecer a possibilidade da 

construção da própria história do sujeito. 

Segundo Freire (1997, p. 21), a “ideologia fatalista, imobilizante, que anima o 

discurso neoliberal anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em 

convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e 

cultural, passa a ser ou a virar „quase natural‟”. Isso interfere no cotidiano da 

formação das pessoas e, em especial, dos educandos e dos educadores na escola. 

Para Freire, um dos principais saberes necessários à prática educativa e que os 

professores não podem de maneira alguma perderem de vista é o respeito à 

autonomia de ser do educando. Esta dimensão, que pode ser vista inteiramente por 

um viés antropológico, corrobora a concepção de que somos seres em projeto, 

inacabados, e então, torna-se fundamental para a noção de autoformação que o 

indivíduo se compreenda como um ser inconcluso. E ainda, defendendo a presença 

da autoridade legítima do professor, Freire afirma que é essa consciência de 

inacabados que nos torna seres éticos. E vai mais além ao dizer que:  
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[...] o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético 
e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. [...] O 
professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, 
a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a 
sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda 
que „ele se ponha no seu lugar‟ ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 
tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de 
propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de 
estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, 
transgride princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. É neste 
sentido que o professor autoritário, que por isso afoga a liberdade do 
educando, amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto, 
tanto quanto o professor licencioso rompe com a radicalidade do ser 
humano - a de sua inconclusão assumida em que se enraíza a eticidade 
(FREIRE, 1997, p. 66-7). 

 

Diante de tal afirmação, podemos ver que Freire (1997, p. 65) nos convida a 

refletir sobre a questão “ensinar exige respeito à autonomia do ser educando”, onde 

podemos perceber que o que fica em evidência é, na verdade, a coerência que se 

exige daquele que busca e defende a autonomia do outro, do educando.  

 
Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do 
educando e, na prática, procurar a coerência com este saber, me leva 
inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades sem as quais 
aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e vontade arrogante do 
mestre (Ibidem, p. 69). 

 

Essas ideias e conceitos de uma educação que vise a formação de sujeitos 

autônomos e com uma visão de mundo mais crítica, ética e consciente é também 

compartilhada com a nova maneira que atualmente o ensino de arte vem se 

propondo. A arte-educação contemporânea tem por objetivo central formar o aluno 

para que ele seja capaz de ler o mundo de forma crítica no que se refere aos vários 

aspectos da nossa sociedade, tais como os aspectos históricos, culturais, sociais, 

educacionais e artísticos. Para tanto, é preciso que se entenda que apenas incluir a 

educação artística nos currículos escolares não é o suficiente. 

 
Arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país que 
se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma 
diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é 
conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser 
humano (BARBOSA, 2002, p. 4).  

 

O ensino de arte nas escolas deve ser capaz de contribuir de maneira 

significativa como um elemento propulsor da aprendizagem, permitindo assim, que 

os estudantes vivenciem as mais diversas experiências artístico-culturais 
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expressivas, necessárias para o desenvolvimento de sua autonomia, da cultura e de 

seu conhecimento sensível. 

Segundo Fischer (1987), a educação que é feita a partir da arte não deve ser 

vista como uma atividade neutra, mas sim como uma atividade que requer um maior 

comprometimento e responsabilidade do sujeito, a fim de que ele compreenda a 

realidade na qual está inserido, ajudando-o não só a suportá-la, mas, acima de tudo, 

a transformá-la. 

Retomando nossas análises, passamos a interrogar sobre o sentido das 

escolhas do curso. Uma das questões presentes no questionário fazia menção do 

porquê os alunos tinham escolhido aquele curso politécnico. Apresentaremos e 

discutiremos algumas das respostas a seguir, uma das quais afirmava: “Porque 

precisava entrar em uma escola pública e como ela me foi recomendada diversas 

vezes, até pelo ensino diferenciado, resolvi entrar” (aluno entrevistado nº 1 do 2ª ano 

do curso de audiovisual). 

Perguntamos a esse aluno entrevistado o que ele estava querendo dizer 

sobre “ensino diferenciado”, e então, obtivemos a seguinte explicação: 

 
Com “ensino diferenciado” (aspas colocada pelo entrevistado no 
questionário) quero dizer: professores e alunos tem um modo diferente de 
trabalhar, procuramos sempre estar vendo todos como iguais, nunca 
oprimido e opressor. As arenas

12
 são um modo de nos comunicarmos e 

expressarmos nossas opiniões igualmente (aluno entrevistado nº 1 do 2ª 
ano do curso de audiovisual). 

 

Outros alunos responderam a essa mesma pergunta da seguinte maneira: 

 
Por quebrar a forma tradicional e nos fazer aprender por completo o que é 
estudado dando como resultado produção de material (aluno entrevistado nº 
2 do 2ª ano do curso de audiovisual). 
 
Por ser uma metodologia diferente, meus pais preferiram me colocar aqui 
(aluno entrevistado nº 3 do 4ª ano do curso de audiovisual). 
 
Pela liberdade e autonomia proposta pelo professor, além da formação 
como estudante, mais sim um sujeito crítico (aluno entrevistado nº 8 do 3ª 
ano do curso de audiovisual). 
 
Na verdade não conhecia a metodologia da escola quando entrei. Mas 
depois que me adaptei, vi que é melhor do que a minha ex-escola, na 

                                                
12

 As arenas são espaços de encontros que a escola cria para que sejam realizados debates e 
conversas sobre todo tipo de tema e sobre algumas questões, referentes à comunidade escolar, nas 
quais eles precisam resolver. Nessas arenas, todos estão juntos e todos, professores, alunos e 
gestores, têm voz para falar e opinar sobre algo.  
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questão de ensino e formação de indivíduo para sociedade (aluno 
entrevistado nº 7 do 3ª ano do curso de audiovisual). 
 
Porque aqui posso analisar criticamente qualquer conteúdo estudado, 
construir ideias, desenvolvê-las, organizá-las e expor de maneira livre e 
responsável (aluno entrevistado nº 6 do 3ª ano do curso de audiovisual). 
 
No curso, podemos avaliar de forma crítica qualquer assunto abordado 
(aluno entrevistado nº 5 do 2ª ano do curso de audiovisual). 
 
Para ampliar meu senso crítico. (aluno entrevistado nº 4 do 2ª ano do curso 
de audiovisual). 
 

 

Podemos ver, no relato de alguns entrevistados, exatamente o que 

encontramos no Projeto Político Pedagógico da escola, ou seja, alguns conceitos 

que constituem as bases desse projeto de ensino. A saber: 

 

• O conceito de Politecnia: Uma educação Politécnica inclui a educação 
intelectual, corporal e tecnológica, por meio da produção concreta, material, 
com o propósito de superar o hiato historicamente produzido entre trabalho 
manual e trabalho intelectual, proporcionando ao educando uma 
compreensão integral do processo produtivo. A politecnia possibilita ao 
aluno produzir e fruir ciência, arte e técnica. 
 
• O trabalho como princípio educativo: “Um pressuposto dessa 
concepção é que não existe trabalho manual puro e nem trabalho intelectual 
puro. Todo trabalho humano envolve a concomitância do exercício dos 
membros, das mãos, e do exercício mental, intelectual. Isso está na própria 
origem do entendimento da realidade humana como constituída pelo 
trabalho” (SAVIANI, 2003. p. 45). 
 
• Pedagogia de projetos: Metodologia que se apoia na formulação de 
desafios que, para serem superados, pressupõem a aquisição de novos 
conhecimentos. Os projetos devem sempre realizar metas que tenham 
sólida relação com os conhecimentos trabalhados. O trabalho a ser 
realizado deverá aplicar concretamente os conceitos que estruturam o 
conhecimento a ser adquirido. 
 
• Pedagogia de problemas: Metodologia que incorpora a resolução dos 
problemas intrínsecos aos projetos interdisciplinares como dinâmica para a 
apropriação de conteúdos por parte dos alunos. 
 
• Autogestão de projetos educacionais: Dinâmica de administração 
educacional em que professores, técnicos e coordenadores planejam, 
implementam, monitoram, analisam e retificam, coletivamente, planos de 
atividades pedagógicas que incorporam o trabalho nas diversas práticas 
escolares. 
 
• Interdisciplinaridade na Escola: Núcleos interdisciplinares são 
organizados para instigar a articulação dos nichos disciplinares segregados 
na academia pelo ímpeto histórico da especialização e do “aprofundamento” 
do conhecimento (Projeto Político Pedagógico da escola IPCF

13
, p. 4-5). 

 

                                                
13

 Instituto Politécnico de Cabo Frio. 
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A proposta pedagógica do ensino politécnico, como podemos constatar nos 

documentos oficiais dessa escola e em suas práticas pedagógicas, foi elaborada à 

luz do conceito de trabalho como princípio educativo, presente em autores que 

inspiram a caracterização de tal ensino como politécnico, a saber: Marx, Antonio 

Gramsci e Demerval Saviani, entre outros. 

Nesse modelo de ensino vemos que há uma preocupação em transformar e 

transcender um velho paradigma que diz que para a classe trabalhadora deve ser 

ofertado um ensino voltado única e exclusivamente para uma formação técnica-

profissionalizante, enquanto que para a elite (classe burguesa) um ensino 

intelectual.  

 
Tendo a educação politécnica como princípio, o IPUFRJ se posiciona de 
forma crítica ao modo de produção hegemônico, porém é consciente das 
condições estruturais vigentes. Cientes das contradições inerentes a essa 
relação, acreditamos que o processo educativo da classe trabalhadora 
passa pela tentativa de apropriação do conhecimento racional, enquanto 
meio de produção, como forma de superar a divisão social do trabalho e as 
relações de dominação hoje existentes. Por isso, se propõe uma concepção 
de educação que supere a contradição entre trabalho manual e intelectual, 
possibilitando aos trabalhadores uma formação humana. A partir dessa 
concepção, acredita-se criar no trabalhador a consciência de classe 
necessária para que este possa se tornar dirigente (Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Audiovisual, p. 1-2). 

 

Segundo Saviani (2003), no que se refere ao conceito e a noção de politecnia, 

podemos ver que há uma busca pela superação da dicotomia entre trabalho manual 

e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução geral. Isso fica evidente 

na fala do coordenador do curso no momento em que responde a uma das 

perguntas sobre quais as tendências pedagógicas a politecnia mais se enquadrava, 

se liberais ou progressista: “Politecnia significa quebrar a lógica de separação entre 

conhecimentos técnicos e teóricos, entre outras coisas, e com a divisão social do 

trabalho. Esta é uma escola progressista” (Professor entrevistado nº 1). 

Com o fim do regime militar, nos fins dos anos 70 e início dos 80, diversos 

educadores começaram um forte movimento em busca da construção de uma 

educação mais crítica, tendo em vista a superação das desigualdades presentes na 

sociedade. É a partir daí que surge a chamada “pedagogia libertadora”, que ficou 

também conhecida como tendência progressista libertadora. Grande parte desse 

novo modo de enxergar a educação surge a partir de movimentos de educação 
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popular que se contrapunham à política social vigente, marcada pelo seu 

autoritarismo e dominação.  

Nessa tendência pedagógica, segundo Sílvio Gallo (1990), a realidade social 

era posta em discussão para os alunos. Temas relacionados à política e outras 

questões sociais faziam parte dos estudos dos alunos e eram examinados sempre à 

luz de análises críticas e fundamentadas. Esses trabalhos eram organizados pelo 

professor, que agora assumia uma postura de mediador, organizando e 

coordenando as atividades, dando mais liberdade para os alunos pensarem e 

discutirem com seus colegas, e gerando, com isso, um ambiente de autonomia e 

capacidade crítica do sujeito.  

Nesse momento, como não poderia ser diferente, um dos grandes nomes 

presentes na construção dessa concepção de ensino era o educador pernambucano 

Paulo Freire, que defendia uma escola conscientizadora, e que problematizasse a 

realidade e trabalhasse em favor de uma transformação radical da sociedade 

capitalista. 

Ao serem indagados sobre qual a expectativa possuíam a respeito da 

formação estética que oferecem aos seus alunos no curso de audiovisual, apenas 

dois dos quatro professores que entrevistamos responderam que o que buscavam 

era uma “Formação de um olhar crítico, ético e técnico” (Professor entrevistado nº 1), 

ou modos de educar “Que sejam capazes de refletir sobre os padrões que são 

impostos e conheçam outras maneiras de produzir artisticamente” (Professor 

entrevistado nº 2). 

Vemos a partir dessas respostas que essa escola manteve uma preocupação 

constante com a formação crítica desses alunos, buscando uma que fosse capaz de 

construir um aluno autônomo, consciente de suas próprias decisões. É interessante 

atestar que propostas que são frequentes em tantos projetos pedagógicos e que se 

convertem em flatus vocis, foram, ao menos (apesar das inúmeras dificuldades), 

levadas adiante em sua ideologia de delegar aos alunos a responsabilidade das 

ações. 

 Parece-nos que o que possibilita o ensino de arte acontecer dessa forma, ou 

seja, numa busca constante por uma formação com sentido e reflexão crítica, pode 

ser entendido a partir do modo como foi implementada a metodologia do projeto. 

Vejamos abaixo algumas falas de professores e alunos, quando estes falam 

sobre a metodologia de projeto que é feita no curso de áudio visual. 
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Não há disciplinas nesta escola, mas áreas de trabalho. A metodologia 
orienta-se pelo desenvolvimento de projetos, nos quais as áreas 
contribuem com suas especificidades de acordo com as demandas 
(Professor entrevistado nº 1, grifo meu). 
 
Seguimos as orientações dos projetos pedagógicos, Muitas vezes nos 
aprofundamos sobre conteúdos que vão além dos PCNs, como também, às 
vezes, deixamos de lado algumas de suas orientações (Professor entrevista 
nº 2, grifo meu). 
 
Geralmente quando estamos em um determinado processo do Projeto, o 
assunto é alocado e então produtos de artes visuais acrescentam no 
trabalho (Aluno entrevistado nº 8, grifo meu). 
 
Primeiro vemos algum filme, ou lemos algum livro que tenha como base 
algo relacionado ao nosso Projeto, depois fazemos uma análise sobre o 
que vimos e fazemos um relatório explicando todo o acontecido (Aluno 
entrevistado nº 11, grifo meu). 

 

Sabemos que as metodologias tradicionais têm sido pouco eficientes para 

ajudar os estudantes a aprenderem a pensar, refletir e criar com autonomia soluções 

para os problemas que enfrentam. O que se aprende na escola, é usado quase 

sempre para fazer as provas, nada mais do que isso. Os estudantes acumulam 

diversos conhecimentos, mas não conseguem aplicá-los em situações reais do dia a 

dia. 

Com a metodologia de projeto, vemos que o foco se encontra na formação de 

competências. Essa metodologia entende que o aluno deve possuir uma atitude 

ativa diante da sua aprendizagem, não cabendo então uma postura passiva diante 

da construção de seus conhecimentos. 

 
A pedagogia de projetos deve permitir que o aluno APRENDA-FAZENDO e 
reconheça a própria AUTORIA naquilo que produz por meio de QUESTÕES 
DE INVESTIGAÇÃO que lhe impulsionam a CONTEXTUALIZAR 
CONCEITOS já conhecidos e DESCOBRIR outros que emergem durante o 
desenvolvimento do projeto. Nesta situação de aprendizagem, o aluno 
precisa selecionar informações significativas, tomar decisões, trabalhar em 
grupo, gerenciar confronto de ideias, enfim desenvolver COMPETÊNCIAS 
INTERPESSOAIS para aprender de forma colaborativa com seus pares 
(PRADO, 2003, p. 7). 

 

Segundo Moura & Barbosa (2006), o conceito para projeto de trabalho, 

acontece quando estes são desenvolvidos por alunos em uma ou mais disciplinas, 

no contexto escolar, sob a orientação do professor, e têm por objetivo a 

aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de competências e habilidades 

específicas. Esses projetos de trabalho são feitos pelos estudantes, mediados pela 
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atuação do professor, que visa sempre a aquisição de conhecimentos, valores e 

habilidades. 

No que se refere ao modo como os conteúdos são trabalhados na pedagogia 

de projetos, podemos dizer que essa pedagogia atua na perspectiva da 

interdisciplinaridade. Isso acontece devido ao fato da possibilidade permitida com o 

trabalho de projetos de romper com as fronteiras que separam as disciplinas. Cria-se 

um espaço de conexão entre as mais diversas áreas de conhecimento, numa 

situação contextualizada da aprendizagem. 

Por vezes, o professor acaba adotando uma postura muito radical, por meio 

da qual nega qualquer atividade disciplinar em detrimento das atividades 

interdisciplinares. Essa postura, segundo Fazenda (1994), torna-se equivocada, 

dado que a interdisciplinaridade acontece de forma a não haver a perda de 

identidade das disciplinas. Nesse sentido, Almeida corrobora estas ideias 

destacando:  

 
(...) que o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as 
permeáveis na ação de articular diferentes áreas de conhecimento, 
mobilizadas na investigação de problemáticas e situações da realidade. Isso 
não significa abandonar as disciplinas, mas integrá-las no desenvolvimento 
das investigações, aprofundando-as verticalmente em sua própria 
identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem articulações horizontais 
numa relação de reciprocidade entre elas, a qual tem como pano de fundo a 
unicidade do conhecimento em construção (ALMEIDA, 2002, p.58). 

 

 Então, vemos que o conhecimento específico, que podemos chamar de 

conhecimento disciplinar, possibilita aos alunos meios de reconhecerem e 

compreenderem as especificidades de um determinado conteúdo. Já o 

conhecimento integrado, chamado de conhecimento interdisciplinar, possibilita ao 

aluno chances mais concretas de se criar relações significativas entre os diversos 

tipos de conhecimentos. Ambos se retroalimentam; um não existe sem o outro. 

Continuando nossa análise do curso, perguntamos aos alunos qual foi o 

principal interesse na escolha do curso de áudio e vídeo. Vejamos abaixo, no 

gráfico, algumas das respostas: 
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Fonte: Elaboração própria / Dados da pesquisa. 

 

Como podemos observar, a maior parte dos alunos entrevistados tem a 

percepção que nesse curso pode, de algum modo, desenvolver suas capacidades 

de análises críticas sobre produtos audiovisuais e sobre outras coisas da sociedade. 

E de fato, segundo os alunos, é assim que transcorre na maioria das aulas. Vejamos 

alguns relatos a respeito sobre como acontece algumas aulas de artes no curso: 

 

Aumentar meu poder de crítica e análise, sobre as obras audiovisuais, 
que por vezes são avaliadas apenas superficialmente, como filmes e 
fotografias, por exemplo (Aluno entrevistado nº 4, grifo meu). 
 
Desenvolver minhas ideias, construir um senso crítico, e desenvolver 
novos projetos e produtos para a mais pura experiência pessoal, que 
poderei facilmente utilizar no futuro (Aluno entrevistado nº 6, grifo meu). 
 
Acho que mais a parte crítica, análise e interpretação. Tanto de filmes 
quanto de textos (Aluno entrevistado nº 7, grifo meu). 
 
Aprender a construir um argumento, o trabalho com a escrita e aprender 
analisar os produtos audiovisuais (Aluno entrevistado nº 9, grifo meu) 
 
O meu objetivo com áudio, era justamente aprender a fazer avaliação 
crítica de diferentes formas e assuntos (Aluno entrevistado nº 5, grifo meu). 

 

 A escola tem como função principal a formação de cidadãos que sejam 

capazes de viverem e trabalharem neste mundo em constante evolução. Para isso, 

ela deve oferecer aos seus alunos ensinamentos de que estes necessitam, bem 

como orientá-los para a vida em sentido amplo. Porém, isso só será feito a partir do 
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momento em que a escola adotar uma postura de trabalho crítico com os conteúdos 

a serem oferecidos aos seus alunos. 

 Partindo em busca de um trabalho educativo crítico, a escola se coloca na 

vida do aluno como uma instituição capaz de apontar caminhos para as novas 

gerações, ensinando a elas que o pleno exercício de cidadania, através do seu 

papel na sociedade, deve ser feito de forma consciente, a partir da qual se permite 

que este seja capaz de reconhecer os direitos que lhe cabe, assim como os seus 

deveres.. 

 Segundo Gadotti (1995), faz-se necessário a construção de uma escola 

cidadã, na qual os alunos tenham acesso a uma educação digna e de qualidade. 

Esta escola deve ser capaz de ofertar toda a gama de conhecimentos 

historicamente acumulados. Não deve agir com preconceito ou discriminação com o 

aluno, mas sim desenvolver no educando competências que lhe permitam ser capaz 

de encontrar as respostas para as suas perguntas. 

Sobre o pensamento crítico, podemos destacar que todos os seres humanos 

possuem essa capacidade. Porém, segundo Alfaro-Lefevre, existe uma diferença 

entre o pensamento (entendido simplesmente como atividade mental) e pensamento 

crítico. Para ele, a diferença está no controle, pois acredita que 

 
o pensamento é basicamente qualquer atividade mental. Ele pode ser sem 
objetivo e descontrolado. Ele pode servir a um propósito, mas nós 
frequentemente não estamos cientes dos seus benefícios. Não poderíamos 
lembrar exatamente todos os nossos pensamentos. Por outro lado, o 
pensamento crítico é controlado, proposital e mais apropriado para levar 
aos benefícios óbvios resultantes (ALFARO-LEFEVRE,1996, p. 37). 

 

Para se construir um pensamento crítico, faz-se necessário estimular o ato 

reflexivo. Isso significa que devemos desenvolver competências básicas, tais como: 

a capacidade de observação mais apurada, análise, crítica, autonomia de pensar e 

de ideias, ampliar os horizontes, tornar-se agente ativo nas transformações da 

sociedade e, por fim, buscar interagir com a realidade na qual está inserido (SORDI; 

BAGNATO, 1998). 

A esse respeito, Libâneo (1990) afirma que a escola deve ser capaz de criar 

as condições necessárias à formação de sujeitos pensantes, onde estes, tornem-se 

capazes de utilizar seu potencial de pensamento voltado para a construção e 

reconstrução de suas habilidades, de seus valores, e dos conceitos adquiridos até 

então. Para tanto,  
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torna-se necessário ao professor, o conhecimento de estratégias de ensino 
e o desenvolvimento de suas próprias competências de pensar, além da 
abertura, em suas aulas, para a reflexão dos problemas sociais, 
possibilitando aulas mais democráticas, através de um saber emancipador. 
Pois, apropriar-se criticamente da realidade significa contextualizar um 
determinado tema de estudo, compreendendo suas ligações com a prática 
vivenciada pela humanidade (LIBÂNEO, 1990, p. 42). 

 

Na escola, os alunos devem entender-se como cidadãos ativos no processo 

ensino-aprendizagem. Busca-se com isso, que eles se tornem capazes de socializar 

os conhecimentos aprendidos e, com isso, assumirem uma postura crítica diante de 

qualquer assunto que estiverem estudando. 

Continuando em nossas investigações, e buscando construir uma maior 

clareza a respeito das estruturas de ensino-aprendizagem que o curso de 

audiovisual estava alicerçado, buscamos mapear em quais concepções as 

metodologias e abordagens os professores do Curso de Audiovisual se 

fundamentavam para as aulas de artes. Perguntamos a cada um deles qual era a 

visão que tinham sobre o conceito de arte. Então, chegamos ao seguinte resultado: 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria / Dados da pesquisa. 

  

Podemos ver no gráfico acima que os 4 professores entrevistados 

apresentam um modo de pensar sobre o conceito de arte, que está mais ligado ao 

seu uso como meio para aprender algo, ou seja: usa-se a arte como ferramenta para 
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analisar algo. Para ilustrar esse resultado temos a fala de um entrevistado, que 

afirma que: “A partir de uma cena de um filme, que se passa no interior de um vagão 

problematiza-se, por observação, que o trem inicia seu movimento desconsiderando 

o princípio físico da inércia” (Professor entrevistado nº 4). 

Podemos perceber, então, que esse professor faz uso de análises de filmes a 

fim de, posteriormente, trabalhar alguns conteúdos da sua área específica, nesse 

caso a área de física, que podem ser observados no filme em questão. Ao fazer uso 

constantemente deste tipo de metodologia os professores do curso de audiovisual, 

além de estarem trabalhando com os conteúdos de sua área específica, acabam 

favorecendo o desenvolvimento das capacidades de leitura crítica de imagens em 

seus alunos, tornando-os mais capazes de ler e decodificar qualquer tipo de imagem 

que lhes forem apresentadas. 

Segundo Duarte Junior (1988, p. 106), “o homem utiliza a linguagem para 

ordenar e significar o mundo, mas ela condiciona sua percepção e seu pensamento”.    

É através das produções artísticas de uma época e de uma cultura que somos 

capazes de entender o pensamento científico, filosófico, religioso e estético. E ao 

conhecê-las e estudá-las de maneira crítica e reflexiva, através do ensino de arte na 

escola, nos tornamos capazes de compreender as transformações ocorridas ao 

longo da história, até os nossos dias. 

A arte, segundo Bello (2003), é o reflexo de uma sociedade, e por isso 

precisamos nos tornar observadores ativos diante das manifestações artísticas 

atuais para melhor entender, refletir e analisar criticamente o nosso cotidiano. 

Dando continuidade às nossas análises, perguntamos aos alunos sobre as 

aulas de Arte no Curso de Audiovisual. Gostaríamos de saber se haviam aulas de 

arte e quais as linguagens que eles estudavam ou vivenciavam no curso de 

audiovisual. Chegamos aos seguintes resultados: 
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Fonte: Elaboração própria / Dados da pesquisa. 

 

 Todos os 13 alunos entrevistados afirmam ter aulas de Artes Visuais no curso 

de audiovisual. Essa informação assegura ao curso uma boa estrutura teórica, isso 

porque esta linguagem se encontra na base dos estudos referentes a questões de 

audiovisual. 

Para melhor compreender como essas aulas aconteciam na prática, fizemos a 

seguinte pergunta aos alunos: sobre as aulas de Arte, diga como ela acontece no 

curso de audiovisual. Obtivemos as seguintes respostas: 

 

Nós, algumas vezes, analisamos imagens, colocamos o que sentimos ao 
vê-la, o que provavelmente ela quer passar e o que sentimos quando nos 
colocamos na imagem. Também desenhamos tentando colocar nossa visão 
de alguns textos e livros (Aluno entrevistado nº 1, grifo meu). 
 
Primeiro vemos algum filme, ou lemos algum livro que tenha como base 
algo relacionado ao nosso projeto, depois fazemos uma análise sobre o que 
vimos e fazemos um relatório explicando todo o acontecido (Aluno 
entrevistado nº 11). 
 
Por meio de exibição de filmes e fotografias e elaboração de relatórios 
(aluno entrevistado nº 4). 
 
Através de projetor, computador e quadros. Em sala são projetados 
algumas imagens e vídeos, e nós fazemos a avaliação do filme (Aluno 
entrevistado nº 5). 
 
Trabalhamos com Arte Barroca e rococó. Trabalhamos com análises e 
interpretações de pintura (imagens), e também com pintura, na parte prática 
(Aluno entrevistado nº 7). 
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A seguir, apresentamos um exemplo de análise de um filme que foi feita 

durante uma das aulas do curso de um dos alunos entrevistados. Esse material se 

encontra na avaliação que é feita em forma de dossiê e foi cedida por um dos alunos 

que entrevistamos: 

 
Análise Crítica sobre o filme “Entre os muros da escola”: O filme “Entre os 
muros da escola” apresenta muitos aspectos conflitantes vividos em uma 
escola pública da periferia francesa. É possível perceber as diferenças 
étnicas, cujas culturas e a diferenças que cada aluno traz dificulta ainda 
mais o convívio entre eles. No filme, o professor e coordenador Marin de 
língua Francesa, se mostra comprometido e disposto a enfrentar, através de 
diálogos, muitos dos problemas que surgiram em uma turma indisciplinada, 
com o objetivo de transformar as várias dúvidas dos discentes numa 
produção de conhecimento através da reflexão crítica. O objetivo do 
professor era causar mudanças no modo de pensar e na forma de adquirir o 
conteúdo e não a simples reprodução do senso comum ou a transferência 
do saber de professor para aluno... Nos diversos conflitos sociais e dúvidas 
por parte dos alunos de diferentes realidades, o professor utiliza cada 
momento para reflexão e esclarecimento, passa a ser o professor “legal” 
daquela realidade conflitante para poder extrair algum conteúdo a fim de 
que seus alunos adquiram uma ideia moral, ética e política na intenção de 
promover uma transformação social através da reflexão, criação de 
argumento e debate. Diante da resistência e desinteresse de outros 
professores – Que é claro na cena em que estão falando sobre os 
problemas de um aluno e em seguida estouram um Champanhe para 
comemorar a gravidez de uma professora – e dos alunos em não aceitar os 
métodos pedagógicos do professor Marin e não aprovarem sua figura 
dentro da sala de aula e sua forma de trabalhar, o professor se distancia de 
sua ideologia, desse compromisso de fazer história e provocar mudanças, 
fazendo com que ele adote atitudes semelhantes à prática tradicional agora 
somente na tentativa de passar o conteúdo. A partir daí os conteúdos 
passam a ser dados pelo professor não de forma a ter uma compreensão 
do por que, mas se caracterizando como uma transferência de um saber 
próprio através de seu nível superior em sala de aula, como ocorre em 
muitas escolas brasileiras. Se compararmos, é possível perceber que no 
filme, há uma aproximação com a educação francesa e a brasileira, nas 
atitudes, relação ruim e falha na comunicação entre professor e aluno, 
mesmos problemas etc... Se não fossem as diferentes dificuldades e 
barreiras enfrentadas pelo professor Marin, poderia dizer que o filme 
retrata o IPUFRJ, de inicio, é claro que os professores valorizam o adquirir, 
por parte dos alunos, da cultura e saberes dominantes e desvalorizam o 
potencial em cada aluno de fazer e criar diferente, no nosso instituto isso é 
um dos meios mais trabalhados e potencializados, a relação professor X 
aluno é mais do que só uma transferência de saber, é uma troca contínua 
de conhecimentos, fora a relação afetiva, a amizade... Os alunos que em 
nossa escola presente estão, aprovam e compartilham essa nova 
forma de trabalho na escola pelo simples fato de você ter a liberdade 
de expor seus pensamentos sobre tal assunto e também uma real 
absorção do mesmo, não apenas decorar e esquecer após um certo 
tempo.  Mas não são só diferenças que notamos, alguns pontos 
semelhantes do filme se encaixam na nossa escola, um deles é, o 
professor, é figura soberana em sala de aula, é a partir dele que tudo é 
condicionado para um melhor aprendizado, em todos os tipos de 
metodologia há dificuldades de interação de alguns alunos, no IPCF, é o 
professor que trata de fazer com que todos em sua volta participem 
positivamente nas aulas e possam compreender e opinar sobre que 
está sendo falado... Os problemas retratados por mais que um pouco 
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parecidos, nossa luta é outra, não ―interna‖, mas sim externa, é ser 
reconhecido como um projeto que funciona, que possui fundamentos 
para um ser ter uma base necessária de formação crítica, 
argumentativa, social e humanística (trecho retirado da avaliação/dossiê 
de um dos alunos entrevistados, p. 14-15, grifo meu). 

 

 Vemos ainda, na fala dos 4 professores entrevistados quando perguntados 

sobre como trabalhavam com arte no curso: 

 
Partimos de objetos artísticos diversos para daí então, desdobrarmos 
análises e produções artísticas (Professor entrevistado nº 2). 
 
Minha disciplina trabalho em conjunto com artes no uso de softwares de 
edição de imagens (Professor entrevistado nº 3). 
 
Buscando “links” em atividades geradoras que favoreçam a problematização 
à luz dos conceitos Físicos/Matemáticos (Professor entrevistado nº 4). 
 
A metodologia orienta-se pelo desenvolvimento de projetos, nos quais as 
áreas contribuem com suas especificidades de acordo com as demandas 
(Professor entrevistado nº 1). 

 

Podemos encontrar, ainda, na ementa do curso de Audiovisual, alguns 

trechos que reforçam e reafirmam a fala dos alunos no que se refere à metodologia 

de ensino de arte e a abordagem usada pelos professores do curso: 

 
O objetivo do Curso de Produção de Áudio e Vídeo do IPCF (AV) é formar 
os estudantes como produtores, pesquisadores e sujeitos capazes de 
analisar a sociedade e a produção audiovisual a ela associada, de criar 
objetos e ferramentas de interpretação e intervenção neste âmbito. [...] 
Na construção de análises ou de produções, nas diferentes linguagens 
que opera, o Audiovisual também constrói um acervo de imagens, textos, 
sons e dados, formando os estudantes que passam pelo curso, construindo 
um currículo de formação integrada e realizando intervenções informativas, 
científicas, tecnológicas e culturais. A simplificação de seu método é a 
realização de atividades de análise e de experiências em projetos 
específicos por nível de formação (Ementa do curso de audiovisual, p.1, 
grifo meu). 

 

Atualmente, o uso da leitura de imagens como metodologia nas aulas de arte 

se faz presente de maneira corriqueira. As reflexões realizadas sobre a importância 

do uso da imagem no ensino da arte, assim como da leitura de imagem, foram 

difundidas no Brasil pela arte-educadora Ana Mae Barbosa, uma pioneira, que ficou 

bastante reconhecida por defender a dimensão da cognição no ensino de arte. 

 Em seu livro intitulado “A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos 

tempos” (2005), Barbosa apresenta diversas metodologias a serem utilizadas para 

se fazer a leitura de uma obra de arte. Essas metodologias são apresentadas no 
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livro a partir de diversos pesquisadores estrangeiros, e tinham como foco destacar a 

grande importância do uso da imagem no ensino de arte na escola. Dentre as 

metodologias que ela apresenta, destaca-se a Metodologia Triangular, elaborada por 

ela mesma e que posteriormente passou a ser chamada de Abordagem Triangular. 

Esta abordagem metodológica era baseada em 3 aspectos que se interligavam: a 

história da arte, a leitura da obra de arte e o fazer artístico.    

 Buoro (2002), em seu livro “Olhos que pintam: a leitura de imagem e o ensino 

de arte”, salienta que para aqueles professores que trabalham com o ensino de arte, 

torna-se de extrema importância estudar com seus alunos os conhecimentos 

referentes ao campo da história da arte, associando-os com a leitura de imagem. 

Destaca ainda, que devemos passar a adotar uma nova percepção da condição da 

arte, na qual esta passa a ser vista como linguagem e produtora de conhecimento.  

A proposta de leitura da imagem, segundo Buoro, se encontra fundamentada 

na teoria semiótica greimasiana.  

 

O que a teoria greimasiana propõe ao educador é um modelo teórico para a 
construção de uma competência – um entre outros –, que o auxilie a 
interagir com a obra de arte como texto visual produzido por uma 
linguagem, a qual deve ser aprendida para ser por ele apreendida (BUORO, 
2002, p.237). 

  

 O professor, então, segundo essa vertente metodológica, poderia realizar os 

estudos sobre história da arte com seus alunos a partir da leitura da imagem. Isso 

quer dizer que a imagem da obra deve ser apresentada aos estudantes a fim de que 

esta seja analisada, refletida e debatida, antes mesmo de se falar sobre o 

movimento artístico da qual ela faça parte ou ainda, de apresentar a biografia do 

artista, como era feita nos modelos de ensino de arte anteriores.   

Segundo Buoro (2002), isso era feito para mostrar aos alunos como a 

imagem, enquanto signo, estava carregada de significados. Ao ler a imagem 

poderíamos aprender diversas coisas. Busca-se então, uma superação da velha 

visão que se tinha da imagem, na qual esta servia apenas como ilustradora de um 

contexto. Agora, ela passa a ser vista como fonte de conhecimentos. 

No que se refere ao uso de imagens e produções artísticas no curso de 

audiovisual, fizemos a seguinte pergunta aos 4 professores entrevistados: 
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Fonte: Elaboração própria / Dados da pesquisa. 

 

Como podemos ver no gráfico acima, todos os 4 professores entrevistados 

dizem fazer uso de imagens artísticas em suas aulas, estimulando os alunos a 

analisarem essas produções com um olhar crítico e reflexivo. Durante o período em 

que estivemos realizando a pesquisa de campo, tivemos a oportunidade de 

participar de uma das aulas do curso. Nesse dia, os alunos estavam realizando 

debates sobre um filme visto na aula passada. Os 3 professores presentes na sala 

faziam a mediação a partir de perguntas e com isso os alunos apresentavam suas 

percepções e análises. 

Vejamos agora a fala de alguns dos professores entrevistados a respeito da 

pergunta: Utiliza produções artísticas em suas aulas? Com que objetivo? 

 

Utilizo filmes, mapas e fotografias como ferramenta de pesquisa ou 
produtos de consolidação de pesquisa (Professor entrevistado nº 3). 
 
Analisar formas e referências técnicas, estéticas e processuais (Professor 
entrevistado nº 1). 
 
Entendemos no Laboratório de AV que os estudantes precisam sempre 
estar em contatos com referenciais artísticos para suas produções 
(Professor entrevistado nº 2). 

 
Sim. A partir de uma cena, de um filme que se passa no interior de um 
vagão problematiza-se, por observação, que o trem inicia seu movimento 
desconsiderando o princípio físico da inércia (Professor entrevistado nº 4). 
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Gráfico 4 da Pergunta 11: Utiliza produções artísticas em 
suas aulas? 
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 Falaremos agora sobre a forma utilizada para avaliar o desempenho dos 

alunos durante o curso. Fizemos a seguinte pergunta aos alunos: Como é feita a sua 

avaliação durante o curso? Abaixo, segue o gráfico referente às repostas dadas 

pelos mesmos.   

 

 
Fonte: Elaboração própria / Dados da pesquisa. 

 

Podemos destacar algumas falas dos alunos: 

 
A avaliação é feita por meio de um dossiê onde reunimos os conteúdos 
apresentados durante um certo período e os relacionamos com o projeto 
anual, por meio de um tutor (Aluno entrevistado nº 4). 
 
A gente é avaliado todos os dias, por participação e por tudo que é 
produzido (dossiê). Também somos avaliadas em laboratório (Aluno 
entrevistado nº 7). 
 
Através da participação do aluno, da autonomia que ele tem, através do 
argumento dele sobre as pesquisas e através do dossiê (documento que 
reúne as pesquisas feitas no ano e as opiniões sobre ela) (Aluno 
entrevistado nº 9). 
 
Os tutorandos fazem um dossiê durante o processo de estudo e os tutores 
sabem, por meio deste dossiê, como tem sido desempenho do aluno. 
Também apresentamos trabalhos e fazemos arenas para contribuir como o 
nosso conhecimentos (Aluno entrevistado nº 1). 
 
Através do dossiê de produção (documento c/ arquivos fotográficos e textos 
por nós produzidos), do desempenho nas atividades, números de falta, 
participação nas aulas (Aluno entrevistado nº 13). 
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Categoria 1

Gráfico 5 da pergunta 8: Como é feita a sua avaliação 
durante o curso? 
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Nesse curso a avaliação é feita a partir do comportamento em sala 
(participação/produção), dossiê (documento que possui textos, imagens do 
processo de trabalho) (Aluno entrevistado nº 10). 

 

De acordo com um dos professores entrevistados, foi nos dito que: “a 

avaliação nesta escola é sistemática. Seu objetivo é reorientar conceitos que por 

alguma razão não estejam dando certo” (Professor entrevistado nº 2). Podemos ver 

com isso que as práticas avaliativas seguem uma abordagem diagnóstica e 

processual. 

O uso do dossiê como forma de avalição, conforme relatado pelos alunos, 

segue a mesma lógica da avaliação feita por meio do Portfólio. Este modo de 

avalição tem sido muito utilizado nas metodologias contemporâneas de ensino de 

arte. 

 
O portfólio é uma modalidade de avaliação retirada do campo da Arte, sua 
função se apresenta como facilitadora da reconstituição e reelaboração, por 
parte de cada estudante, de seu processo ao longo de um curso ou de um 
período de ensino (HERNÁNDEZ, 2000, p. 49). 

 

Segundo Sá-Chaves (2004), o portfólio deve ter por objetivo refletir de forma 

global o percurso feito pelo aluno, não devendo se limitar apenas aos aspectos 

cognitivos do seu trabalho: deve também ressaltar aspectos de natureza afetiva. 

Com isso, torna-se um instrumento de diálogo contínuo entre estudante e professor, 

onde este é elaborado sobre a ação, na ação e para a ação. Isso faz com que a 

realidade experienciada pelo aluno seja facilmente interpretada e autorrefletida. Em 

decorrência desse fato, as decisões tomadas apresentam uma maior clareza, e se 

condizentes com o contexto a qual o aluno está inserido: 

 
A construção de portfólios tem impactos positivos na aprendizagem e 
desenvolvimento dos mesmos, tais como: o desenvolvimento pessoal e de 
grupo; um tipo de aprendizagem reflexiva e crítica e não rotineira; o 
desenvolvimento de competências de planejamento; o desenvolvimento das 
capacidades de pesquisa; a valorização do trabalho do outro; a objetivação 
da avaliação; a aprendizagem da competição gerida no grupo (SÁ-
CHAVES, 2004, p.159).  

 
 
 Quando o portfólio é usado como instrumento avaliativo na escola, por parte 

do professor, o aluno torna-se agente ativo no processo da construção de seu 

próprio conhecimento, ou seja, torna-se capaz de reconstruir o seu processo de 

aprendizagem e também é capaz de refletir sobre as finalidades de cada 
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aprendizado que está construindo para si. Soma-se ainda, nesse processo, o 

registro de evidências, experiências vividas e demais materiais coletados durante o 

seu percurso em busca de novos conhecimentos.  

 
Historicamente, esse instrumento vem apresentando diversas 
nomenclaturas que se diferenciam de acordo com suas finalidades e 
espaços geográficos. Dentre os mais correntes estão: porta-fólios; 
processo-fólios; diários de bordo; dossiês. O portfólio já apresenta com 
algumas classificações: portfólio particular, de aprendizagem, demonstrativo 
portfólio docente e, recentemente, em decorrência da expansão dos meios 
informatizados, passa-se a incluir o "webfólio". Porta- fólio (como é chamado 
no Canadá) se entende uma amostra do dossiê. O dossier (do francês) é o 
recipiente ou pasta onde se guardam todos os materiais produzidos pelo 
estudante, cronologicamente; o porta-fólio é uma seleção representativa do 
dossiê; é aquilo que formalmente se pode apresentar para avaliação 
(ANASTASIOU & ALVES, 2003, p.103-104). 

 

Segundo Perrenoud (1999), o objetivo principal da avalição escolar é o de 

possibilitar ao professor um acompanhamento constante e sistemático de todo o 

percurso do aluno, no que se refere a sua aprendizagem. Isso se faz desde a verificação 

diagnóstica dos conhecimentos que os alunos já trazem consigo, até os conhecimentos 

elaborados a partir dos estudos feitos em sala. 

 Diante disso, o portfólio apresenta-se como uma boa ferramenta de avaliação, 

podendo ser analisado como um conjunto estruturado, e que se fundamenta num 

tipo de avalição progressiva, e, com isso, torna-se capaz de mensurar e diagnosticar 

a evolução da aprendizagem do aluno de forma mais eficiente. Devemos ver esse 

instrumento como um conjunto de estruturas não apenas pontuais, mas, sobretudo, 

dinâmicas, visto que se inserem no processo. 

Apresentaremos agora um material colocado aqui na íntegra, coletado na 

pesquisa, por indicação do coordenador do Curso de Audiovisual. Trata-se de duas 

descrições mais detalhadas, sendo uma delas, escrita por André Sales e Felipe 

Farias, de dois dos projetos realizados com os alunos do curso de audiovisual. Esse 

material pode ser encontrado no site do curso14. Nele, podemos ver o desenrolar dos 

estudos e como a arte é vista e encarada nesse processo. Veremos também 

algumas questões que levantamos acima, quando fazíamos a análise dos dados.  

Será destacado em negrito alguns trechos a fim de ressaltar alguns pontos. 

 

                                                
14

 Fonte: https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/category/audiovisual/navegando-no-av/ 
Acesso em: outubro de 2015. 
 

https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/category/audiovisual/navegando-no-av/


90 

 

 

Veneza – Projeto 1 
 
O segundo ano iniciou um novo ciclo de atividades após assistir ao 

filme O Mercador de Veneza para estudar a cidade onde se passava a 
trama. Junto a leitura do livro foram feitas pesquisas com o foco nos 
conceitos ligados a economia, religião, funcionamento da cidade e outras 
coisas. 

Após ler e estudar a obra O Mercador de Veneza começamos a 
entender o que era uma cidade moderna no século XVI. Veneza, era 
considerada uma cidade moderna na época, pois tinha uma economia forte 
e já era considerada uma cidade-estado com leis modernas. A economia 
era baseada no sistema de portos, já que a cidade estava na rota comercial 
que ligava o ocidente ao oriente do planeta, o que fazia a cidade lucrar de 
diversas formas. 

Depois de entender Veneza, começamos a produzir os 
argumentos para a preparação da peça baseada na obra O Mercador de 
Veneza que apresentaríamos no UFRJ-Mar. Para isso fomos separados 
em três frentes de trabalho: dramaturgia, produção e preparação de 
atores. 

O grupo de dramaturgia ficou responsável pela pré-produção 
realizando adaptações no texto para adequar a peça a proposta. Quem 
ficou em produção foi responsável por produzir o cenário, figurino, 
iluminação e etc. A preparação de atores foi o grupo que trabalhou 
gestos corporais e faciais, buscando envolver o público junto a 
apresentação fazendo com que a atuação da mesma fosse muito 
importante para o entendimento da peça. 
  Foram escolhidas três cenas do filme (ou três partes do livro) para 
representar na peça, por serem as que melhor representam a modernidade 
em Veneza: 
 

 Empréstimo: mostra um mercador pedindo um empréstimo a um judeu e 
nisso há vários conflitos como a religião, economia, fatores sociais e etc. 
Nessa cena mostra como os judeus eram importantes em Veneza, pois eles 
serviam como “banco” para os mercadores, que faziam empréstimos a juros 
para financiar seus empreendimentos. 
 

 Julgamento: cena em que o judeu está cobrando a dívida do mercador, 
porque o empréstimo não havia sido pago. A dívida correspondia a uma 
libra de carne (aproximadamente 1kg) do mercador, mais precisamente do 
peito, assim ele morreria. Essa cena define como a justiça funcionava na 
época, além de deixar claro o conflito entre os judeus com os cristãos. 
Podemos considerar que Veneza tinha uma justiça moderna por ter 
contratos baseados na lei, um julgamento em que um juiz (Doge) julga o 
caso, além de ter defensores que poderiam defender os réus. Antigamente 
não existia isso, os acordos eram apalavrados e quem queria se vingar do 
outro acabava recorrendo a reparações envolvendo derramamento de 
sangue. 
 

 O lamento de Shylock: na última da peça o judeu expressa sua indignação 
fazendo uma crítica as atitudes dos cristãos. O judeu fala que desejava ser 
tratado com igualdade, tendo os mesmos direitos e sendo respeitado da 
mesma forma que um cristão. No final Shylock perde para o mercador não 
apenas o julgamento, mas também sua religião, bens e trabalho, além de 
ser humilhado publicamente. 

 
Não foi possível interpretar a peça a partir dos gestos faciais e 

corporais como havíamos previsto pelo calendário apertado, então optamos 
por fazer uma leitura dramatizada com máscaras. 
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        Grupo de dramaturgia                                         Grupo de produção (iluminação)  

                                                                                   instalando refletores 

  

 

 
 

Grupo de preparação de atores já ensaiando no palco já com o esquema de luzes. 
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ESTUDO DAS PINTURAS E O PRAXINOSCÓPIO – PROJETO 2 

      

Para pensar na produção da fita do praxinoscópio iniciou o estudo 

das pinturas e os estilos de pinturas estudados foram: Rococó, Barroco e 

Neoclássico. Cada estilo foi estudado a partir de um quadro específico. O 

barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas 

artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. 

O berço do barroco é a Itália no século XVII e acabou se espalhando por 

diversos países da Europa. 

As principais características do barroco são: 

 

 A tendência para a representação realista 

 A procura do movimento e do infinito 

 A tentativa de integração de diferentes disciplinas artísticas 

 

 

Quadro barroco “A sagrada família na escada” de Poussin. 
 

Rococó é um estilo artístico que se desenvolveu na Europa no século 

XVIII. Surgiu em 1700 na cidade de Paris, buscando a sutileza em 

contraposição aos excessos e suntuosidades do Barroco. 

As principais características do Rococó são: 

 

 Uso de cores luminosas e suaves em contraposição as cores fortes do 

Barroco 

 Estilo artístico marcada pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas, além da 

utilização de linhas curvas 

 Uso de temas da natureza como pássaros, flores, florestas, rochas, dentre 

outros. 

 Uso de temas relacionados a vida cotidiana relações humanas 

 Representação da vida profana dos nobres e aristocratas 

 Arte sem a influência religiosa 

https://ipufrjaudiovisual.wordpress.com/2015/04/09/estudo-das-pinturas-e-o-praxinoscopio/
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 Busca refletir o que é refinado, agradável, sensual e erótico 

 

 

Quadro rococó “O balanço” de Fragonard. 

 

O Neoclássico caracterizou-se pela exaltação de elementos 

mitológicos ou pela celebração de Napoleão. As figuras pareciam fazer 

parte de uma encenação teatral e eram desenhados numa posição fixa, 

como que interrompidas no meio de uma solene representação. As linhas 

eram suaves, com contornos duros, cores puras e realistas com a 

iluminação límpida. 

 

Quadro neoclássico “O juramento dos Horácios”  
de Jacques-Louis David. 

 

     Após estudar os quadros e os estilos, começou o estudo de cores. Foi 

estudado especificamente cor-luz e cor-pigmento. Cor-luz é observada pelo 

olho humano através de raios luminosos, que ao bater na cor, é refletido. A 

Cor-luz se baseia nas seguintes cores: vermelho, verde e azul, que formam 

o RGB (Red, green e blue). A mistura dessas cores se resulta no branco. 
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Cor-pigmento é a substância material que conforme sua natureza 

absorve e reflete os raios luminosos, componentes de luz que se difunde 

sobre ela. As cores bases são: Ciano, magenta e amarelo, que formam o 

CMY (Ciano, magenta e amarelo) e misturadas em parte produzem outras 

milhões de cores subtrativamente. A união de todas as cores produz o preto 

turvo. O CMY é bastante utilizado nas artes gráficas. 

 

     A cor-pigmento é a substância usada para imitar os fenômenos da 

cor-luz. Essas tintas podem ser encontradas na natureza, algumas de 

origem vegetal, mineral, também podem ser usadas químicas. Levando em 

consideração que o pigmento surge após o material ser sintetizado pros 

processos industriais. Usando o esquema de rotoscopia, foi proposto 

reproduzir alguns quadros só que não conseguimos concluir. Rotoscopia é 

um sistema de “cópia” de alguma imagem a partir do esquema de “copiar 

por cima”. 
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Demonstração de Rotoscopia. 

 

Começou então a etapa da produção da fita, foi necessário a 

criação de argumentos para decidir a arte que iria passar no praxinoscópio. 

 

Demonstração de um praxinoscópio funcionando. 

 

     As artes tinham que ser relacionadas ao que estávamos estudando. 

Enquanto o terceiro ano estava trabalhando na montagem do praxinoscópio 

e o segundo estava pensando na arte da fita, foi passado aulas 

relacionadas a aceleração e movimento. Além da aula teórica, teve também 

aula prática em que reproduzimos o que aprendemos com algumas 

experiências.  

A primeira experiência foi com o estroboscópio. Com a sala de aula 

escura e o estroboscópio direcionado para uma placa de EVA preto, uma 

régua e câmeras a postos, começamos a experiência. Usamos dois objetos 

para essa experiência que foram uma bola de tênis de mesa e uma 

miniatura de carro a fricção. O estroboscópio piscava várias vezes por 

segundo, e a câmera ficava com maior exposição, levando quase dois 

minutos para bater uma foto. Com isso, a câmera só capturava o ambiente 

quando o estroboscópio piscava, ou seja, na foto ficava marcado onde o 

objeto estava quando a luz acendia, então dava para perceber a aceleração 

do objeto pela régua, quantos “centímetros” ele acelerou. 
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      Para fazer a outra experiência precisamos de um papel cartográfico, 

um botão de roupa e uma câmera. Funcionava assim: o botão de roupa 

teria que andar gradativamente pelo papel, por exemplo: 5, 10, 15, 20, 15 

cm foi tirado foto cada vez que o botão avançava pelo papel, e com o auxílio 

de um programa de edição, (Adobe After Effects) conseguimos juntar as 

fotos e obter uma aceleração de botão a partir de uma animação. Após 

essas experiências voltamos ao que estávamos fazendo antes e decidimos 

os melhores argumentos para a fita do praxinoscópio e assim começamos a 

reproduzir a fita usando a rotoscopia e pintando as artes. Ao final do ano 

concluímos a fita e o praxinoscópio. 

 

Algumas Fotos da pesquisa de campo 
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Alguns dos Trabalhos de Arte expostos na Escola 
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Espaço de leitura e salas 
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Painel Solar 
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Estufa 
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Considerações Finais 

 

Com o objetivo de conhecer a estrutura e o funcionamento do ensino de arte 

numa escola em que a perspectiva de ensino se baseava na Politecnia, demos por 

iniciada a nossa caminhada nesta investigação. Esta pesquisa teve uma duração de 

aproximadamente 2 anos que, ao chegar ao seu fim, revelou algumas descobertas 

feitas no decorrer dessa trajetória investigativa científica. 

Nossa proposta de pesquisa se consolidou na tentativa de investigar se há ou 

não ensino de arte e como ele acontecia no curso politécnico de audiovisual do 

instituto politécnico da UFRJ (IPUFRJ) de Cabo Frio, escola esta, que trabalha com 

uma proposta de ensino baseada nos pressupostos da concepção marxista de 

educação.  

 No decorrer da nossa pesquisa, tivemos como objetivo estudar a trajetória do 

ensino da arte no Brasil, sua história e concepções metodológicas de ensino. 

Fizemos também uma análise da práxis do IPUFRJ, a fim de investigarmos como 

acontece o trabalho educativo dessa instituição no que se refere ao ensino da arte e, 

por fim, realizamos um estudo de caso no curso politécnico de audiovisual do 

instituto politécnico da UFRJ (IPUFRJ) de Cabo Frio, buscando entender melhor os 

desafios encontrados ao se estabelecer o ensino de arte na formação politécnica. 

A arte ensina que é possível transformar continuamente a existência, e que é 

preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e 

conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. 

Ao conhecer arte na escola, estamos dando a oportunidade aos alunos de 

estabelecer vínculos entre os conhecimentos artísticos construídos socialmente ao 

longo dos tempos. É também o lugar onde os alunos podem aprender a elaborar 

novas formas de expressão e comunicação artísticas, não se restringindo às formas 

clássicas de expressão e comunicação que sempre fomos ensinados, tais como a 

escrita e a fala.  

No decorrer deste trabalho, a ideia de politecnia procurou ser explicitada a 

partir de uma articulação entre trabalho intelectual e trabalho manual, implicando 

uma formação que, a partir do próprio trabalho social, desenvolva a compreensão 

das bases da organização do trabalho na nossa sociedade e que, portanto, nos 
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permita compreender o seu funcionamento e não só as suas partes, que deixariam o 

trabalhador alienado no processo (SAVIANI, 2003). 

O homem passa a ser um observador mais perspicaz da natureza, a fim de 

coletar os padrões existentes nela, descobrindo como se dá o seu funcionamento 

para melhor atuar nela e realizar suas ações. Vemos aqui, o quão importante se faz 

a presença desses estudos na escola, com o objetivo de capacitar o homem a 

melhor entender seu meio, se percebendo como parte do processo da construção da 

humanidade. 

Esta experiência no campo da pesquisa se revelou muito enriquecedora, uma 

vez que foi possível ver de perto como acontece um tipo diferenciado de ensino, 

como foi o caso dessa escola que trabalha com fundamentos voltados para a prática 

da politecnia. Estudar esses conceitos na teoria permitiu vislumbrarmos um outro 

caminho para a educação profissionalizante, sabendo agora, que é possível sim, 

formar e  possibilitar uma maior visão e compreensão crítica do mundo. 

 Porém, acreditamos hoje que nada se compara com uma imersão no seu 

objeto de estudo, ou seja, estar diretamente relacionado ou lidar diretamente com 

objeto da pesquisa permite perceber e fazer relações mais palpáveis sobre o ensino 

de arte na politecnia. Poder ir a campo proporciona entender nem sempre as coisas 

acontecem conforme a teoria nos mostra, apesar de ter presenciado um grupo de 

pessoas que estão tentando implementar e mostrar que é possível sim, com seus 

erros e acertos, construir uma educação digna e de qualidade na área técnica. O 

que se busca, é uma formação que aguce o senso crítico dos alunos, que os façam 

tornarem-se argumentadores, e que vivam no mundo com consciência crítica, a fim 

de, ao viverem nele, possam transformá-lo e para melhor. 

 Vimos, ainda, que o ensino de arte desenvolvido nessa escola vem ao 

encontro das mais recentes metodologias contemporâneas de ensino de arte. 

Tivemos a oportunidade de participar de aulas em que presenciamos o quanto a 

análise de imagens faz parte do cotidiano desses alunos pertencentes ao curso 

politécnico em audiovisual.  

 Preparar esses alunos, futuros técnicos em audiovisual, para que sejam 

capazes de ler imagens, torna muito relevante dado que vivemos hoje num mundo 

imerso em imagens. Não refletir sobre essas imagens é arriscar-se a não perceber o 

quanto elas invadem os nossos cotidianos, modificam nossos comportamentos, 

contribuindo de modo decisivo para a constituição de nossas identidades. Diante 
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disso, acreditamos que, mais do que estarem preparados para entrar no mercado de 

trabalho, esses alunos, do curso de audiovisual, estão sendo preparados para 

enfrentarem as novas estruturas da visualidade tanto presente no mundo 

contemporâneo.  

Com os resultados obtidos nessa pesquisa, pretendemos utilizar tais 

conhecimentos aqui construídos para contribuir de alguma forma para a melhoria 

das propostas pedagógicas e implantação de um ensino de arte com metodologias 

mais contemporâneas no campus Pádua, do Instituto Federal Fluminense. E ainda, 

mesmo que futuramente, pretendemos compartilhar os conhecimentos aqui 

construídos para os demais campi do IFF-Fluminense, pois acreditamos na 

possibilidade real de uma formação estética através do ensino de arte numa escola 

cuja concepção de ensino está sustentada na concepção de politecnia, fortemente 

marcada e direcionada para uma formação voltada ao mercado de trabalho e para a 

formação crítico-reflexiva do aluno, futuro trabalhador. 

Conseguimos tornar mais tangíveis questões básicas que remetem ao 

cotidiano escolar de uma escola politécnica, no que se refere ao modo como 

acontece o ensino de arte. Constatamos diversas questões, tais como: as aulas de 

Arte do curso politécnico em audiovisual tinham como foco formar alunos críticos e 

autônomos, capazes de pensar criticamente as experiências com as quais se 

confrontem no decorrer de sua vida. Percebemos que os alunos são instigados por 

seus professores a lerem textos visuais (imagens) e analisá-los de forma crítica, bem 

como também conseguimos ver como é possível trabalhar de forma interdisciplinar 

utilizando-se da pedagogia de projetos. 

Sobre a avalição que os alunos fazem, a fim de tomarem consciência de seus 

aprendizados, vimos que ela acontece de forma processual, na qual se busca 

mapear a trajetória dos conhecimentos adquiridos pelo aluno. Isso faz com que este 

desenvolva uma capacidade de autorreflexões sobre próprio aprendizado. 

Desse modo, acreditamos ser possível caminhar na direção do 

desenvolvimento de competências que ajudem o indivíduo a ser capaz de uma 

apropriação crítica de sua cultura, por meio das aulas de arte que abordem 

principalmente a cultura visual atual, a fim de que ele se torne um agente social e de 

que participe ativamente das reelaborações culturais e sociais de seu mundo.  

Segundo Barbosa (2002), a concretização de uma sociedade emancipada 

passará pela compreensão do passado e pela educação crítica. A arte na escola 
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perpassada pela visão crítica de mundo assume a responsabilidade de dar ao 

educando o instrumental necessário para que ele exerça uma cidadania consciente, 

participante e crítica. Isso faz com que o trabalho pedagógico, realizado no ensino 

da arte, propicie uma crítica ao social no sentido de transformá-lo. Na concepção 

crítica, a educação e a escola são partes integrantes da sociedade e não da 

perpetuação da estrutura social. 

Frigotto (1991), Saviani (1989) e Machado (1989), quando falam a respeito 

dessa forma de pensar a educação, buscam, na verdade, uma educação que vise 

superar a alienação do homem no que diz respeito ao processo e ao produto que o 

mesmo realiza. Essas concepções de ensino politécnicas vão ao encontro da teoria 

crítica e do novo ensino de arte, do qual falamos acima, e que vem se estruturando 

nesses últimos tempos. 

  O que se pretende nesse modelo de ensino (politécnico), é fazer com que o 

aluno/trabalhador passe a se reconhecer no produto de seu trabalho. E hoje, vemos 

que as novas teorias do ensino de arte apontam para um fazer artístico que seja rico 

de sentido e significado para aquele que o faz, no nosso caso, o aluno, e isso 

porque faz-se necessário que o aluno crie essa capacidade de perceber que sua 

ação no mundo não pode se dar de forma alienada e fragmentada, mas sim de 

forma consciente e crítica. 

Nessa perspectiva, pensar uma formação mais integral do ser humano parece 

ser um caminho possível. Vimos que o ensino de arte numa escola politécnica 

apresenta-se com um bom caminho para a formação de sujeitos com mais 

autonomia e capacidade crítica de leitura de mundo. Uma formação que prepare o 

indivíduo não apenas para o mercado de trabalho simplesmente, mas para sua 

atuação como cidadão no mundo.  

Porém, não basta termos clareza da atual visão de mundo, de sociedade, de 

universidade, marcada pela simplificação, linearidade, fragmentação, determinismo 

de feição reducionista. É necessário assumirmos o que estamos sendo instigados a 

rever: nosso modo de pensar, de sentir, de significar e de agir como sujeitos de 

inteireza, como nos propõe a formação politécnica. É preciso que reconheçamos 

nossos preconceitos, ponderando exigências essenciais e imprescindíveis, 

assumindo uma atitude responsável e consciente de humildade diante de nosso 

próprio conhecimento (autoformação/autoconhecimento), chamando a atenção para 

uma cosmovisão que leve em conta a dinamicidade da realidade e a complexidade 
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que, a cada momento, vai se desvelando. A politecnia aliada ao ensino 

contemporâneo da arte mostra-se, ao nosso entender, um bom caminho para 

começarmos essa mudança paradigmática da formação humana nos dias de hoje. 
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