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EDITORIAL
Caros FAEBIANOS, apresentamos com muito prazer a edição de Setembro de 2020 do Boletim da FAEB, intitulado
“Arte, Educação e a BNCC”. Nesta edição, apresentamos informações sobre nossa participação junto ao Fórum da
Associações, realizado pela Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) no 29º Encontro Nacional
da ANPAP 2020 (online). Ainda a respeito de nossos destaques de participação e representação em eventos voltados
para as áreas da Educação e das Artes, dispomos da participação do professor Sidiney Peterson, diretor de relações
internacionais da FAEB, que faz uma narrativa de sua participação e também experiência enquanto organizador no I
Congresso Internacional Diálogos entre Brasil e Portugal “O ensino artístico que temos e o que queremos”.
Contamos com a preciosa entrevista da Professora Lúcia Pimentel, que com muita docilidade apresenta pontos
importantes a respeito da prática e formação docente, BNCC, ensino remoto e pandemia. Provoca em nós muitas
reflexões por meio deste pontos.
As colegas Ana Del Tabor e Nélia Lúcia Fonseca apresentam, no artigo intitulado “A BNCC e o Ensino da Arte:
equívocos ou negação no currículo?”, uma análise da BNCC e as implicações da mesma no território brasileiro. Com
base na BNCC, citam implicações na prática pedagógica e nos processos seletivos no que tange o campo das artes.
O Artista e professor Nilson Correa Damasceno nos apresenta obras que compõem a série expositiva intitulada
“Comandos I, II e III”. Nessa série, o artista/professor questiona a relação de corpos obedientes a pedagogia
tradicional e os desdobramentos que essa composição trás para a sala de aula. Vale a pena conferir!
E tem mais, lançamento de livro, avisos e uma singela homenagem ao mestre Paulo Freire! Nós da FAEB desejamos
a todos/as/es, uma ótima leitura deste boletim!

ROBERTA PUCCETTI – PRESIDENTE DA FAEB
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AÇÕES DA FAEB
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
29º ENCONTRO NACIONAL DA ANPAP 2020 (ONLINE) – FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES

A FAEB, representada pela presidente Roberta Puccetti participou do Fórum das Associações da
Área Artes no 29º Encontro Nacional da ANPAP 2020 (online). O relato desse importante encontro
será publicado na edição de Outubro de 2020 do Boletim FAEB em. Aguardem!
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
I CONGRESSO INTERNACIONAL DIÁLOGOS ENTRE BRASIL E PORTUGAL
Entre os dias 7 e 11 de setembro, ocorreu, na cidade do Porto, o I Congresso Internacional Diálogos entre
Brasil e Portugal “O ensino artístico que temos e o que queremos”. O congresso promovido no âmbito do
relacionamento que ao longo dos tempos se foi estabelecendo entre professores/investigadores, nestas
geografias, procurando entender, a partir das suas práticas e dos resultados de suas investigações, o
movimento que se sabe necessário entre a análise d’o ensino artístico que temos e a ousadia de avançar para o
ensino artístico que queremos.
Durante o congresso, pesquisadoras/es e /professoras/es do Brasil e de Portugal realizaram conferências e
apresentação de comunicações, presencial e na modalidade online (com transmissão via zoom e pelo Youtube)
mapeando os questionamentos sobre as práticas do ensino artístico nos dois países. Essas apresentações foram
seguidas de debates que em muito contribuíram para a tessitura de uma consciência epistemológica e para a
possibilidade de mudanças nos dilemas contemporâneos, dentro de uma vinculação política a um esforço
anticolonial, alargando a valorização da língua portuguesa nos territórios da pesquisa internacional. As
palestras
já
estão
disponíveis
a
todos/as/es
interessados/as/es
via
Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=ARf0mmqmdnI&list=PLr7fI0hEY_KbTp_23d9_o5cyoO1z9ZWFB), na página do I2ADS.
Para obter mais informações, acesse: https://dialogos.fba.up.pt./#comissoes.
Como diretor de relações internacionais (gestão 2019-2020) participei deste congresso como representante
da Federação de Arte/Educadores do Brasil (FAEB), oportunidade para presencial e via plataformas digitais,
apresentar (e reforçar), em espaço reservado na mesa de abertura do evento e em momentos de conversas com
participantes, a importância da FAEB, sua história e ações na área de ensino de artes, no Brasil.
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A ideia de organização do congresso emergiu da partilha de inquietações sobre o ensino de artes, nos dois
países, questão abordada pelas professoras/es, estudantes e pesquisadoras/es das diferentes regiões do Brasil
que, através de suas comunicações nos apresentaram outras inquietudes, assim como professoras/es , estudantes
e pesquisadoras/es de Portugal, questões referentes ao ensino e à pesquisa em diferentes contextos daquele
país.
No último dia do congresso, durante a reunião da comissão cientifica, aberta ao publico, discutimos a
possibilidade de realização do II Congresso que ocorrerá em 2022, em local e datas a serem definidas. Desta
experiência destaco ainda os importantes momentos de “escuta” (proporcionado, em minha leitura, pela atenção
necessária que precisamos oferecer as apresentações de cada participante, bem como nos momentos de debates), o
“fazer juntos” e a felicidade por este congresso feito “a distância, contra as distâncias”!

Sidiney Peterson
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O evento será realizado de 30
de Representantes da FAEB em
informações pelo nosso site
inscrições será de 01 a 20 de

de novembro a 04 de dezembro de 2020. Procure a Rede
sua região e acompanhe nossa programação e outras
institucional (www.faeb.com.br/faeb). O período das
Novembro. Até breve!
8

ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO À FAEB
A FAEB é a única instituição brasileira que congrega todas as linguagens e modalidades artísticas, e que
discute, promove e publica temas de caráter conceitual e metodológico voltados para o educação
básica, educação não-formal e ensino superior. Além de promover anualmente o maior Congresso de Arte do
Brasil, a FAEB intervém em assuntos ligados a arte-educação, fazendo com que a valorização da arte na educação
nos níveis básico de ensino sejam garantidos. Disponibiliza informações e colabora com a formação de
professores em todas as áreas artísticas (Artes Visuais, Teatro, Dança e Música). Sendo uma instituição
autônoma ela é custeada com taxa de anuidade proveniente de sócios de todo o Brasil.
Você estando em dia com a anuidade de sócio FAEB, garantirá: Participar do ConFAEB; Participar dos congressos
promovidos pela FAEB com descontos especiais na inscrição; Utilizar os serviços da FAEB de consultoria
institucional, de orientação pedagógica ou profissional, de amparo legal etc.
A anuidade para sócios, profissionais e estudantes, atuantes na educação em artes das instituições
em diferentes níveis e modalidades: Sócio estudante de Graduação, Sócio estudante de Pós-Graduação, Sócio
Profissional e Associações Estaduais.
NOVEMBRO ESTÁ PRÓXIMO, PROGRAME-SE PARA RENOVAR SUA ANUIDADE JUNTO À FAEB.
Acesse nosso site: https://faeb.com.br/anuidade/

9

BIBLIOTECA FAEB
Você já conhece a BIBLIOTECA FAEB?
Este espaço tem dois objetivos:
* divulgar a produção acadêmica de arte educadores (docentes e discentes) vinculados à FAEB – cujas pesquisas
tenham como foco questões do ensino/aprendizagem das linguagens da arte (música, artes visuais, teatro e
dança) e suas relações inter e transdisciplinares;
* expandir as atividades de pesquisa desenvolvidas por docentes, discentes e demais pesquisadores das
linguagens da arte por meio da inserção de arquivos digitais.
No mês de Outubro de 2020, serão compartilhados os seguintes trabalhos na Biblioteca FAEB:
a) Apl_Aldir - Aldir Blanc: artífice das letras, ourives do palavreado, autoria de Ivan Rubens Dário Jr., ano
da
produção:
2020
(Artigo
disponível
em:
https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/mnemosine/article/view/52700);
b) A FOTOGRAFIA COMO RECURSO NO ENSINO DE ARTES VISUAIS: Produção de material didático-pedagógico a partir das
obras de Pedro Motta, autoria de Josiene Gomes dos Santos, ano da produção: 2020 (Monografia);
c) A RELEITURA DE OBRAS DE ARTE CONTEMPORÂNEAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM ARTES VISUAIS: UM OLHAR
A PARTIR DA POÉTICA DE HÉLIO OITICICA, autoria de Gilson Bezerra da Silva ,ano da produção: 2020 (Monografia).
Gostaria de publicar seus trabalhos em nossa biblioteca? Acesse nosso site (https://faeb.com.br/enviar-parabiblioteca-artigo/)
Aguardamos suas produções! Até breve!
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A BNCC e o Ensino da Arte: equívocos
ou negação no currículo?
Ana Del Tabor Vasconcelos
Magalhães
é
Docente
na
Universidade Federal do Pará
(UFPA), Doutora em Artes
pela Escola de Belas Artes
da Universidade Federal de
Minas Gerais, Mestre em
Educação pela Universidade
da Amazônia e Especialista
em Ensino Superior pela
União das Escolas Superiores
do Pará, dedicando-se à
pesquisa sobre ensino
e
aprendizagem
de
arte,
estágio
curricular
na
licenciatura, artes visuais,
currículo,
cultura
e
formação de professores.
Membro da Diretoria da Federação de Arte/Educadores do
Brasil- FAEB

Nélia Lúcia Fonseca
é
doutoranda em Artes pelo
PPGARTES-UFPA, participa do
grupo de pesquisa Arte,
Memória
e
Acervos
na
Amazônia, Mestra em Educação
Cultura e Comunicação pela
FEBF-UERJ, Especialização em
Educação,
Cultura
e
Organização
Social
pelo
ICED/UFPA e Graduação em
Educação
Artística
habilitação
Desenho
pela
União das Escolas Superiores
do Pará (1991). Professora
de Arte da Fundação Escola
Bosque Prof. Eidorfe Moreira
atuando
na
Educação
de
Jovens e Adultos.
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As ameaças à obrigatoriedade e condução do Ensino da Arte na Educação Básica são assuntos polêmicos após
a aprovação da Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil e Ensino Fundamental (2017) e a Base
Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio (2018).
Como documento que normatiza a Educação Brasileira, a construção do documento foi iniciada em 2015 quando
a Portaria n. 592, de 17 de junho de 2015, instituiu a Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta
da Base Nacional Comum Curricular, sendo discutida no primeiro CONAE (Conferência Nacional de Educação).
Problematizar e questionar o ensino/aprendizagem do componente curricular Arte considerando as
determinações/proposições da BNCC para cada etapa de ensino são ações necessárias diante das orientações das
secretarias de educação, havendo a necessidade do engajamento dos profissionais da área para os enfrentamentos
que surgem nos currículos escolares.
Sabe-se que há interpretações/situações apresentadas e muitas vezes equivocadas no processo de
implementação da BNCC¹ (2017) em muitas instâncias educacionais, e até mesmo em alguns Conselhos Estaduais de
Educação, as quais comprometem sobremaneira a atuação dos professores nas escolas públicas e privadas, o
desenho curricular das escolas na área de Linguagens, a carga horária para o componente curricular Arte, o
direito dos egressos em realizar concursos públicos, dentre outras situações.
_________________________________________________________________________
¹ Para saber mais sobre BNCC leia o artigo Docência em Arte no contexto da BNCC: é preciso reinventar o
ensino/aprendizagem em Arte? disponível em https://seer.ufrgs.br/gearte/article/view/83234
e também o artigo A Base
Nacional Curricular Comum e a formação de professores de Arte disponível em:
https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/view/576.
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Com base em denúncias dos profissionais da área à Federação de Arte/Educadores do Brasil-FAEB e em redes
sociais, temos registrado os relatos de equívocos de interpretação na condução do componente curricular Arte e
seu processo de desenvolvimento das Unidades Temáticas – Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Artes
Integradas - nos espaços escolares com conotações polivalentes. Porém, em nenhum ponto do documento da BNCC se
observa a normatização de que os professores da área de Artes - Licenciado em Artes Visuais, Licenciado em
Dança, Licenciado em Música e Licenciado em Teatro -, formados em campos específicos, sejam “obrigados” a
lecionar todos os conteúdos das Unidades Temáticas, como se fazia na antiga Licenciatura em Educação Artística
(Artes Plásticas, Artes Cênicas, Desenho e Música) com perspectiva polivalente.
Os cursos de formação de professores para a área de conhecimento Artes são específicos, ou seja, o
desenho curricular é todo voltado para a relação teoria/prática de cada modalidade artística. Mas por que
insistimos em demarcar essas questões? Por que não se compreende a BNCC como uma normativa homologada com base
na LDBEN n. 9.3.94/96² , que determina a obrigatoriedade do Ensino da Arte na Educação Básica? Pode parecer
simples, mas não é, porque o documento da BNCC, em suas 16 páginas, não esclarece em nenhuma parte das
orientações/proposições que os professores licenciados no campo da Arte são responsáveis em lecionar as
linguagens artísticas - Artes Visuais, Dança, Música e Teatro - de acordo com a sua formação, conforme
estabelece a LDBEN n. 9.394/96 para o componente curricular Arte.
Desta feita, como podemos garantir o ensino/aprendizagem do componente curricular Arte para os estudantes
nas escolas com as respectivas linguagens artísticas? É simples? Poderia ser, mas também não é, pois os
concursos para o campo da Arte, em seus editais, precisam considerar as especificidades de cada linguagem
artística e garantir a quantidade de vagas, o que infelizmente não vem ocorrendo. Como dividir as Unidades
Temáticas ao longo da Educação Infantil e Ensino Fundamental?
_________________________________________________________________________
² Lei 13.278/2016, que inclui as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro nos currículos dos diversos níveis da
Educação Básica.
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Como vimos nada é simples, mas tendo boa vontade e compromisso com a área é possível criar uma
organização do componente curricular Arte de forma que os estudantes possam ter acesso/direito de estudar
todas as Unidades Temáticas de maneira interdisciplinar para não cair na polivalência, que, de acordo com a
Professora Dra. Lucimar Bello (1991), “a polivalência é a negação da interdisciplinaridade”.
Portanto, insistimos em dizer que educação não é gasto, mas sim investimento público. Com isso, podemos
afirmar que investir na formação de professores é priorizar uma educação de qualidade. A Arte na educação
exige uma política séria e comprometida nos espaços escolares com professores críticos, inventivos e
propositivos.

14

ENTREVISTA COM A PROFA. DRA. LÚCIA
PIMENTEL
Realização: Nélia Lúcia Fonseca
Esse mês entrevistamos a professora Lúcia Pimentel. Para brevíssima apresentação, ela possui Bacharelado e
Licenciatura em Artes Visuais, Mestrado em Educação e Doutorado em Artes. É Professora Titular da Escola de
Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e Conselheira do Instituto Arte das Américas. Foi membro
do Conselho Mundial da InSEA no período de 2008-2014 dentre várias outras ocupações a nível nacional e
internacional que podemos encontrar em seu currículo profissional.
A entrevista com a profª Drª Lucia Pimentel nos traz um pouco de sua vivência no campo da Arte e sua
trajetória na docência da graduação e pós-graduação em Artes, algumas questões necessárias para repensarmos
sobre várias situações que se impuseram durante a pandemia de coronavírus, como as aulas online de arte, a
polivalência ainda tão presente no cotidiano d@s professor@s de Arte e como muitas vezes nos deixamos levar
por documentos que pautam a educação, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),sem fazer uma leitura
crítica/reflexiva sobre a mesma. Por fim, professora Lúcia nos mostra que a leitura sempre poderá ser
instigante desde que possa exercitar nossa capacidade crítica/reflexiva.
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Profª
Lucia,
sabemos
que
você
tem
muitos
anos
dedicados
à
docência
na
UFMG. Você poderia falar um pouco de sua trajetória profissional? O que a levou a ser professora e
militante do Ensino de Arte no Brasil?
Tenho 59 anos dedicados à docência, do Maternal ao Projeto Maioridade. Fiz o curso que era denominado
“Normal”, de formação de professor@s à época, e comecei a dar aulas muito nova, mas as artes sempre
estiveram presentes em minha vida. Minhas primeiras formações em Arte, quando criança e adolescente, foram em
Música e Dança. Depois fiz especialização em Educação Musical e em Dança de Salão, e cheguei a atuar nesses
campos. Fiz também um curso de Teatro no TUCA (PUCSP) e atuei como diretora de um grupo de teatro amador em
BH. Posteriormente, fiz Graduação em Artes Visuais, estudando, também, Artes Audiovisuais. De 1961 a 1981 dei
aulas em várias escolas de Educação Básica, em escolas públicas e particulares, assumindo turmas e dando aulas
de Arte. Iniciei minha carreira na UFMG durante o curso de graduação em Artes Visuais como estagiária e, após
minha formatura, fiz o concurso para professora e trabalhei na Escola de Ensino Fundamental do Centro
Pedagógico, no Colégio Técnico e na Escola de Belas Artes. Vivi o Festival de Inverno da UFMG em sua época
áurea (décadas de 1970 a 1990), as Jornadas Culturais da UFMG, os programas de ensino, de extensão e de
pesquisa ligados à formação de artistas e de professores de Arte, procurando integrar ensino/aprendizagem
tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior e na Pós-graduação. Fui Coordenadora de Assuntos Culturais
(hoje Diretoria de Ação Cultural), ligada à Pró-reitoria de Extensão, na época do Reitor Cid Veloso e do Próreitor Geraldo Luiz Moreira Guedes, o que me deu chance de alargar meus conhecimentos e minhas experiências
nas artes.
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O que me faz investir no Ensino de Arte é a convicção de que a aprendizagem em artes faz muita diferença na
vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de viver arte desde pequena, como contingência familiar, e me sinto
privilegiada por isso. E por serprivilegiada, me sinto na obrigação de compartilhar essa vivência trabalhando
com cúmplices-parceir@s, para que el@s possam ter pelo menos um pouquinho do que eu tive. Considero que as
aulas de Arte podem ser momentos de criação, assim como as manifestações artísticas e os momentos de fruição,
mas é preciso se empenhar para que isso aconteça. Tento investir bastante nisso e possibilitar que outras
pessoas também invistam. Para mim, pensar arte, quer seja produzindo, contextualizando, refletindo sobre ou
fruindo, é essencial para todo ser humano.

Estamos vivendo um momento muito incomum que é essa pandemia mundial de saúde em que nos é
orientado evitar aglomerações, usar máscara e sempre lavar as mãos. Como você está vendo essa
situação e o que tem feito para manter o equilíbrio nesse momento tão delicado para nós todos(as)?
Não tenho problemas com o isolamento, pois vivo em um espaço maravilhoso, onde planto, colho e como, me
movimento, trabalho ao sol, em meio às plantas, pássaros, esquilos, micos, gambás e calangos. Nada melhor para
manter o equilíbrio.
Como agora não tenho que viajar a Belo Horizonte para cumprir meus compromissos, ganho tempo, principalmente
na parte da manhã. Mas como não tenho apoio de colaboradores para várias tarefas como tinha antes, o tempo às
vezes fica curto para dar conta de tudo.
Acho que é uma voz geral o fato de que estamos trabalhando mais agora que antes. Como estamos separad@s,
fazemos propostas de lives, precisamos ter reuniões para resolver novos problemas que se apresentam, temos que
nos reinventar para dar remotamente disciplinas que antes estavam estruturadas no presencial etc. E isso dá
trabalho, mas é extremamente revigorante. Para mim, é uma chance de reinventar a vida. Isso é desafiador, mas
excitante também, até porque é uma aventura que eu nunca tinha vivido antes.
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Nós, educadores, desenvolvemos nossas atividades com aglomeração de alunos em sala de aula e atualmente
as aulas presenciais estão suspensas. Você considera que haverá uma perda muito grande para
professores e estudantes? Como você tem analisado essa situação de aulas on-line?
Considero que a escola é um espaço social de encontros. Estamos nos acostumando aos encontros de imagem e voz,
sem a cinestesia costumeira. Se por um lado conseguimos nos comunicar com mais gente ao mesmo tempo, de
diferentes lugares e diferentes culturas, por outro lado sentimos falta da expressão corporal completa, da
presença próxima do olhar, da voz, do gesto, do abraço, do beijo.
Ao mesmo tempo em que penso na riqueza de estar com muti@s, penso na pobreza de não estar com poucos.
As aulas totalmente online são emergenciais. Já eram uma tendência para os cursos superiores e de pósgraduação. No entanto, para crianças e jovens mais novos, a falta da presença corpórea do outro traz problemas
que terão que ser resolvidos quando da volta à sala de aula presencial. @s estudantes podem ter se acostumado
com uma atenção maisindividual, a não terem o carinho presencial d@ professor@ e podem ter se esquecido de
como se dão as relações pessoais na escola, com suas disputas e conquistas.
Já faz algum tempo que as informações estão mais fora da escola que dentro dela. Não é o conteúdo o que mais
importa, mas a construção de conhecimentos individuais e coletivos que se faz na escola que é a diferença.
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Oxalá a volta ao presencial se dê com mais humanidade, solidariedade e respeito ao próximo, que andam
esquecidos por muit@s. Dinheiro, máquinas e mercadorias sozinhas não fazem a vida acontecer. É preciso que
haja o trabalho das pessoas, e todas elas têm que ser valorizadas e respeitadas. Precisamos da justiça social,
tanto quanto da justiça educacional, tanto quanto da justiça tecnológica. E essas justiças são urgentes, como
nos mostrou essa pandemia. Não sei se estamos pensando devidamente nisso agora.

Falando mais especificamente do componente curricular Arte, outro dia assisti uma live pela internet em
que um professor de Arte fala como ministra suas aulas na Educação Básica de forma on-line e que,
apesar de ser formado na Licenciatura em Artes Visuais, ele se vê na “necessidade” de ministrar
aulas de teatro, música e dança para “cumprir” a BNCC, uma vez que a escola (particular) não dispõe
de todos(as) esses(as) professores(as) específicos. Como você vê essa situação, tendo em vista a formação
do professor e considerando a possibilidade de desemprego caso recuse esse viés polivalente?
Considero que esse não é um problema afeito à pandemia. As pessoas aprenderam a ser controladas por normas
declaradas ou inferidas, ou seja, normas que elas mesmas criam a partir de dados que não declaram essa
intenção.
O fato de a BNCC trazer uma lista de tópicos de várias modalidades artísticas não significa que todos devem
ser dados – até mesmo porque não há tempo para isso. O fato dos livros de Arte trazerem informações e
propostas de atividades de todas as modalidades artísticas deve ser encarado não como polivalência, mas sim
como – em muitos casos – o único livro de Arte a que a família tem acesso.
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Mas há também o fato de que diretor@s, supervisor@s e professor@s de outros componentes curriculares que nunca
estudaram Arte inferem que se tudo está lá é para ser dado, e que se só há um@ professor@, é el@ quem tem que
dar todas as modalidades artísticas. Essas pessoas não sabem que esse procedimento está atrasado há mais de
meio século, e não têm culpa disso, pois nunca estudaram Arte, não vivem Arte. Não se pode valorizar ou gostar
ou desgostar do que não se conhece. É preciso ter paciência com essas pessoas e tentar construir com elas
caminhos que possam levar ao reconhecimento de Artes como área de conhecimento, que tem processos e formas de
pensamento que precisam ser ensinados/aprendidos por especialistas e estarem presentes na educação.

A BNCC foi homologada em dezembro de 2017 (Educação Infantil e Ensino Fundamental), como você vê as
implicações curriculares desse documento para o Ensino de Arte nos estados?

Não tenho conhecimento de como está sendo a implementação da BNCC nos estados. E talvez eu nunca possa saber,
pois cada região, cada escola e cada professor@ pode entender o que fazer com ela ou sem ela em sua docência.
Se tomada ao pé da letra, há sérios problemas, pois ela será mandatária e não uma referência. Espero que @s
professor@s de Arte saibam toma-la como referência para elaborar propostas
significativas de aprendizagem em Arte.
Creio ser importante ter professor@s formad@s – inicial e continuadamente – que pratiquem arte, tenham
pensamento crítico e artístico contemporâneo e vivam arte em suas vidas, com vontade de possibilitar arte nas
vidas d@s estudantes. Para isso, é preciso, também, que as secretarias de Educação façam concursos para
professor@s especialistas das modalidades específicas de Arte – Artes Visuais, Dança, Música e Teatro (pelo
menos, pois eu acrescentaria Artes Audiovisuais) – e entendam que é preciso compor um quadro dess@s
especialistas nas escolas.
Mas também é preciso que tenhamos políticas públicas de valorização da arte na sociedade, para que pessoas que
já não estão nas escolas tenham a oportunidade de aprender arte e reconhecer sua importância na vida.
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Mas também é preciso que tenhamos políticas públicas de valorização da arte na sociedade, para que pessoas que
já não estão nas escolas tenham a oportunidade de aprender arte e reconhecer sua importância na vida.

Dentre as várias literaturas sobre Arte, Educação e Arte/Educação, que leituras você recomendaria aos
professores de Arte como imprescindíveis?
Considero que são imprescindíveis as leituras que fazem pensar, que promovem desafios e estranhezas. E
considero imprescindível que as pessoas pensem sobre o que leem, não para concordar ou discordar, mas para
exercitar o pensamento. Não há como ensinar/aprender Arte sem exercitar o pensamento artístico.
Concordar ou discordar simplesmente porque se acredita, para mim, é um ato de covardia.
É a recusa de usar a humanidade presente em cada ser humano.
Temos disponíveis textos, audiovisuais e documentos os mais variados, publicados em livros, eventos, teses,
dissertações e relatos de pesquisas que podem nos auxiliar na tarefa de ensinar/aprender arte. O componente
curricular Arte está na escola porque Artes é uma área de conhecimento e, portanto, exige estudo, vivência e
investimento pessoal. É importante considerar que leituras são adequadas para cada contexto e cada momento da
vida escolar em que atuamos. Essas leituras estão nos direcionando ou estão nos desafiando a pensar? Elas
estão postas como verdade única a seguir ou estão propondo possibilidades? Mas também não são as leituras elas
mesmas que fazem isso conosco.
Somos nós, diante do que lemos, ou vemos, ou sentimos, ou ouvimos, ou falamos etc. que nos posicionamos como
adeptos seguidores ou pensadores. Pensar arte é pensar a vida, e, no meu modo de ver, não podemos abdicar da
tarefa de conduzir nossa vida.
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A SÉRIE “ESPERANDO O COMANDO I, II E III”
Esta série foi produzida em 2019, utilizando técnica mista, advinda da fotografia, do desenho, da pintura e do
grafite. Com utilização de estêncil, sobre suporte em madeira em formato de braço de cadeira escolar com
resquícios de pintura e interferências estruturais para remeter ao sistema escolar e às salas de aulas.
Com este trabalho, pretendo discutir sobre os corpos obedientes e a relação com a Pedagogia Tradicional, que
ainda se faz muito presente na ambiência escolar, e sobre as tensões e desdobramentos que esses sistemas
provocam.
Qual seria a figura ideal do aluno? Existe aluno ideal? Ideal para quê ou para quem? Os corpos podem ser
moldados, treinados, domesticados? Com que intuito? Michel Foucault nos diz que “a disciplina aumenta as
forças do corpo (em termos econômicos e de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de
obediência).” A escola enquanto legitimadora de experiências e de produção de conhecimentos, realça qual
desses aspectos no que tange à questão da disciplina escolar? Sou professor há 12 anos da rede pública de
ensino no Pará e percebo que nossos alunos por vezes não conseguem avançar em determinados momentos educativos
por sentirem-se bloqueados, enredados a modelos pedagógicos obsoletos que não consideram suas particularidades
e individualidades.
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Penso que seus corpos, gestos e ações sentem-se controlados e limitados. Em função disso, frequentemente
evidencio que eles podem e devem se manifestar. Explico que a sala de aula é um espaço propício de exposição
de ideias, de criação e de brincadeiras salutares, por que não? Já que ensinar/aprender com autonomia e
ludicidade pode garantir uma experiência exitosa. Creio que todas as matérias escolares devem enfatizar essa
liberdade de pensamento, de criação e de ação; no entanto, as aulas de Artes têm uma responsabilidade ímpar
por ter em sua essência o trabalho com o inteligível e com o sensível, além do respeito mútuo pela
idiossincrasia dos envolvidos no processo educativo como um todo.
Fui aluno da escola pública durante toda minha vida estudantil, tenho orgulho desses estabelecimentos de
ensino por conhecer a realidade e ainda assim promover positivas transformações socioculturais. Reconheço o
empenho e a dedicação dos professores e a qualidade do ensino. Porém, atualmente quando vejo nossos alunos,
muitas vezes imóveis, esperando o comando do professor para se manifestarem em sala de aula, e ainda assim não
se manifestam; me recordo da época em que fui aluno dessa mesma escola. Me vejo neles, são memórias vivas e
essa prática ainda é muito recorrente, até hoje essa situação tem impactado negativamente minha percepção e
atuação enquanto aluno em sala de aula. São corpos submissos e dóceis como nos lembra Foucault, que
dificilmente conseguem, sozinhos, se desvencilhar dessa condição de subordinação e conformidade. Nem vou
entrar no mérito da distribuição espacial das cadeiras em fileiras perpendiculares dentro das salas de aulas
que remetem a hierarquias e verticalidades, e continuamente atrapalham o processo de ensino/aprendizagem
contribuindo para manutenção da subalternidade do aluno em relação ao professor. Essa herança cultural se
mantém, ora mais evidente, ora menos evidente em muitas escolas que insistem em aplicar a pedagogia
tradicional.
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Portanto, precisamos refletir sobre as demandas educativas nos âmbitos políticos, culturais e históricos. Com
vistas a uma reestruturação da conjuntura social. Nesse sentido, carecemos buscar formas de inserir
naturalmente nossos alunos nessas discussões com voz e vez, e por que não com seus corpos ativos? Com
espontaneidade para revelarem suas reflexões, sem sentirem-se pressionados a expor seus pontos de vistas, sem
cobranças, mas com liberdade e autonomia. Dando oportunidades de se expressarem e de se manifestarem enquanto
cidadãos em formação. Afinal, qual o papel primordial da escola? Formar cidadãos ou massas de manobra?
Questionar ou silenciar? Humanizar ou automatizar?

25

O PROCESSO
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RESULTADOS DO PROCESSO

Obras selecionadas para exposição no “Salão Primeiros Passos” do
Centro Cultural Brasil Estados Unidos – CCBEU.
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DIVULGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE LIVRO
Educação, Arte e Tecnologia foi
organizado por Marco Antonio Rossi e
Eliane Patricia Grandini Serrano,
docentes do Departamento de Artes e
Representação
Gráfica
da
FAACUNESP/Bauru.
O intuito principal desta iniciativa
foi coletar autores de diversas
áreas do conhecimento para discutir,
pensar e questionar a educação, a
arte e as tecnologias disponíveis
para a atuação educacional.
Download gratuito no site:
canal6.com.br/darg
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HOMENAGEM À PAULO FREIRE – 99 ANOS
“EDUCAÇÃO NÃO TRANSFORMA O MUNDO.
EDUCAÇÃO MUDA AS PESSOAS. PESSOAS
MUDAM O MUNDO.”(PAULO FREIRE)

PARABÉNS, Mestre!

FAEB
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