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Elas, eles, iles…, todes
presentes nas Artes!, mas
“Arte (...) não pode ser
ensinada por qualquer
[pessoa]”. Valho-me de um
trecho adaptado do texto
publicado neste número da
Revista da FAEB por Ana
Mae Barbosa para enfatizar
que a semana de 22 marca
[mas não os inicia]
processos  de  subjetivação, 

Editorial
por Juliano Casimiro
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identificação e representatividade de pessoas
brasileiras no campo das Artes. A colonização e a
colonialidade dela derivada nos pressionam
cotidianamente e nos exigem o posicionamento crítico e
acional transformador da paisagem das Artes
produzidas, ensinadas e integrantes dos nossos processos
de interação com as coisas do mundo. E dessa
exigência, ainda que não só dela, emerge a
necessidade de formação específica para a docência
em cada linguagem artística, de modo articulado com
as Artes e contextos que se nos são contemporâneos;
sem, é claro, jamais se esquecer das histórias (as vividas,



as contadas e as inventadas). 22 em 22 propõe que
adentremos um tanto de algumas dessas histórias e
contextos que nos separam, mas que ainda nos
remetem em 2022 a 1922. O texto de abertura deste
número, escrito por Ana Mae, conecta duas gestões
da FAEB (2019/2021 e 2022/2023) e nos apresenta
aquilo que ela compreende como “Vitórias e
Fracassos das Artes nas Políticas Educacionais do
Brasil”. Na sequência, “Etéreo”, de Leo Souza, nos
devolve às Artes, para além das palavras. Sandra
Regina Chaves Nunes compartilha conosco sua
leitura atual e nos relembra, pelos escritos de
Vladímir Maiakóvski, que “sem forma revolucionária
não há arte revolucionária”. Clarissa Diniz, em
conversa com Sidiney Peterson, nos apresenta a
exposição “Raio-que-o-parta: ficções do moderno
no Brasil”, tomando como referência a necessidade
de descolonizar a história das Artes no Brasil. Na
mesma direção de Sandra, Fabiana Monsalú e Lucas
Gonzaga relatam suas experiências com a mostra
“Brasilidade Pós-Modernismo”. E, como não
poderíamos deixar de contemplar em um número
como este, articulações possíveis entre Arte,
Formação de Docente  e  Educação Básica na nossa 
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contemporaneidade, aparecem na entrevista que
Edson Fernando Santos da SIlva concedeu a Nélia
Fonseca. Que as páginas que se seguem sejam
inspiradoras para ações que nos movam no sentido
das transformações de que ainda precisamos na
paisagem do ensino das Artes no Brasil. A esperança
que depositamos com esta publicação [e tomara
que ela se efetive no final deste ano] é que em 2122
as pessoas tenham motivos para se lembrar de que
o Brasil se livrou de uma conjuntura política que
tentou de muitas maneiras perversas destruir as
conquistas para o Ensino das Artes no país, bem
como impedir na formação de brasileiras/os/es o
desenvolvimento do pensamento crítico, da
investigação poética, da expressão e organização
estética do mundo e da ação política socialmente
responsável e democraticamente efetivada. 

Boa leitura!
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É professora titular aposentada da
Universidade de São Paulo e professora
da Universidade Anhembi Morumbi. Possui
mestrado em Art Education - Southern
Connecticut State College (1974) e
doutorado em Humanistic Education -
Boston University (1978).  Tem experiência
na área de Artes, com ênfase em
Arte/Educação, atuando principalmente
nos seguintes temas: Ensino da Arte e
contextos metodológicos, História do
Ensino da Arte e do Desenho, Ensino do
Design, Administração de Arte,
Interculturalidade, Pedagogia Visual,
Estudos de Museus de Arte, Mediação
Cultural e Estudos Visuais.
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VITÓRIAS E FRACASSOS
DAS ARTES NAS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS DO BRASIL

Ana Mae Barbosa



Por toda a minha vida lutei pala integração das Artes
no processo educacional da escola pública e me
orgulho disto.

Talvez eu não tenha acertado no ponto, mas antes de
começar minha campanha numericamente bem
sucedida mas politicamente fracassada contra a
BNCC*, na qual colhi quinze mil assinaturas, consultei
alguns políticos do bem e me recomendaram na
campanha dar ênfase nas pesquisas que apontam as
Artes como capazes de desenvolver a inteligência
aplicável a qualquer outra área do conhecimento.
Me recomendaram não falar em emoção nem
sentimento nem em consciência social por serem
discurso empírico. Não há eletro encefalograma
para comprovar essas reações tão humanas. 

Fiquei com vontade de conversar com vocês sobre
minhas ideias acerca do sucesso e da corrosão
política da Arte/Educação. Estávamos em franco
desenvolvimento. Posso identificar vários motivos de
nosso sucesso de 1980 à 2016. A FAEB, desde sua
criação, esteve envolvida apoiando as propostas que
nos fizeram crescer: 

* Pelo menos desistiram de colocar as Artes como
subcomponentes. Mudaram o nome, mas a função é subalterna
às outras áreas. Mantiveram artes no currículo mas não
garantem a existência de professores de Artes nas escolas para
ensiná-las. 
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1) O primeiro motivo foi a criação de Organizações
Não Governamentais (ONGs) entre 1980 e começo
dos 1990, na luta contra as ditaduras militares na
América Latina. Trata-se de projetos sociais para
educar as crianças e adolescentes pobres, vivendo
nas ruas ou abaixo do nível de pobreza, que
provaram ao sistema formal de ensino a
importância da arte para a reconstrução social.
Temos que distinguir dois tipos de programas
sociais: aqueles criados por ONGs que estão em
estreito contato com a comunidade ou
administrados pelas próprias comunidades e
aqueles criados por Fundações de empresas
comerciais ou industriais que desejam apenas
mostrar responsabilidade social ou tirar as crianças
da rua para não incomodar nem o comercio nem a
classe média. Fundações recebem isenções fiscais
para as empresas às quais estão associadas e são
muitas vezes criadas apenas para  fins  de 
 marketing.  Na  América Latina, todas as ONGs
que tiveram sucesso em seu trabalho com os
excluídos, os negligenciados e os desfavorecidos na
sociedade incluíam Artes em suas atividades. Elas
até mostraram às escolas formais como as
experiências em Artes são uma outra forma de
ensinar outros assuntos e ao mesmo tempo restaurar
a humanidade nos seres humanos. 
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2) O segundo fator que impulsionou a Arte/Educação
foi a criação de Cursos de Pós-Graduação em Artes
Visuais e em Educação, com linhas de pesquisa em
Arte/Educação ou Ensino/Aprendizagem das Artes. 

p.10

“O PROFARTES” que congrega atualmente 17
instituições públicas de ensino superior em todas
as regiões brasileiras (3 no Norte, 6 no Nordeste,
4 no Centro-Oeste, 3 no Sudeste e 1 no Sul).
Segundo dados da última avaliação quadrienal
da CAPES (realizada em 2017), atualmente
contamos com 56 programas acadêmicos e
profissionais específicos na área de artes, dos
quais metade deles mantém cursos de doutorado
– um cenário aparentemente exuberante, não?
Obviamente, estou pontuando os momentos em
que políticas públicas de alcance nacional
chegaram a todas as regiões do país”.
(MEDEIROS, Afonso, 2021) 

A Pós-Graduação gerou vários grupos de estudos
universitários sobre Arte/Educação. Um dos
primeiros foram o GEPAEC - Grupo de Estudos e
Pesquisas em Arte, Educação e Cultura (2006 -
atual) e o Grupo de Pesquisa em Educação e Arte
(GEARTE**)  que  tem  uma  revista  muito  influente.

** http://seer.ufrgs.br/gearte



Um dos mais recentes, oficializado este ano, o GEPABOF
acaba de organizar em Sevilha um Congresso
protagonizado pela Espanha, Brasil e Portugal. Além
disto, todo programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Artes Visuais ou em Educação tem sua revista
acadêmica para obedecer a determinação de
qualidade sugerida pelo MEC (Ministério de Educação),
embora nem sempre as publicações tenham
periodicidade regular. Podemos encontrar nestes
periódicos e em livros o resultado de muitas pesquisas
em Arte/Educação importantes para o desenvolvimento
do Ensino/Aprendizagem da Arte nas escolas.

3) Outro ponto a favor da Arte/Educação foram as
Políticas Culturais indiretas: Ministério da Cultura e
Ministério de Educação com os Pontos de Cultura***, o
projeto mais entusiasmante. Entretanto, o Mais Cultura

*** Pontos de Cultura eram entidades sem fins lucrativos, grupos ou
coletivos com ou sem constituição jurídica, de natureza ou
finalidade cultural, que desenvolviam e articulavam atividades
culturais continuadas em suas comunidades ou territórios.
Recebiam verba para pesquisa e ensino. Já um Pontão de Cultura
é uma entidade cultural ou instituição pública de ensino que
articula um conjunto de outros pontos ou iniciativas culturais,
desenvolvendo ações de mobilização, formação, mediação e
articulação de uma determinada rede de Pontos de Cultura e
demais iniciativas culturais, seja em âmbito territorial ou em um
recorte temático e identitários. Funcionaram nos governos de Lula
e Dilma Rousseff.

p.11



na Educação, o Vale Cultura (um cartão de
cinquenta reais para ser usado para pagar entrada
em apresentações culturais por operários que
ganhassem até três salários mínimos) também
estimularam ações e recepção cultural, levando à
conscientização acerca das nossas raízes culturais,
da nossa identidade instável e em constante
modificação. Antes dos Pontos de Cultura já havia
uma lei que exigia conteúdos afro-brasileiros,
indígenas e locais no currículo.

Os professores não tinham sequer publicações desses
temas para estudarem, pois a educação no Brasil foi
sempre colonizada e por isso fracassada. Muitos
trabalhos com comunidades quilombola (afro) e
sobre culturas de diferentes etnias dos povos
originários foram publicados pelo Ministério da
Cultura quando Gilberto Gil/ Juca Ferreira eram
Ministros (2008 à 2012). Mas o governo Bolsonaro
eliminou o próprio Ministério da Cultura, não só os
programas culturais/educacionais. 

4) A lei editada em 2012 obrigando as Universidades
Federais a reservarem prioritariamente para negros e
indígenas que passassem nos concursos para ingresso
(vestibulares) 50% das vagas, potencializou a
interculturalidade e o estudo de códigos afro e
indígenas  nas  Faculdades  de  Arte.  Esta política de 
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cotas foi primeiro instituída pela Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em 2001, seguida
pela Universidade de Brasilia (2004) com grande
sucesso para a transformação curricular e
comportamental das próprias universidades. Isso
mudou também a paisagem humana das
universidades públicas do Brasil, as quais são
gratuitas, mas continuam muito seletivas
intelectualmente. O melhor sistema para mim é o que
prioriza a matrícula de negros, indígenas e alunos
oriundos da rede pública de educação, pois também
temos brancos pobres no país, que não podem pagar
universidade particular. 

5) Por outro lado, também impulsionou a
Arte/Educação uma vasta produção cultural de
coletivos de artistas, especialmente nas periferias
pobres das cidades grandes que vem impondo sua
visibilidade e conseguindo espaço para se
apresentarem nas Prefeituras e SESCs, bares e locais
públicos em geral. Esses artistas muito se empenham
em criar oficinas de Arte para a população jovem,
alimentando seu próprio público. Esta é uma
resultante da transformação da metodologia em
Arte/Educação nas escolas públicas, não mais apenas
expressionista porém construtora de conhecimento
histórico, social e crítico (década de 90) como a
Abordagem Triangular e outras abordagens. A escola
os ensinou e contaminou com Arte. 
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6) Mas o motivo mais importante para valorização
da Arte/Educação foi a mudança de metodologia:
do modernismo expressionista para o pós-
modernismo. Ao objetivo de desenvolvimento da
expressão pessoal, o pós-modernismo acrescentou a
ideia de analisar obras e imagens de arte ou da
cultura visual, o que significa interpretação e crítica
de imagens. No Brasil mais outro processo foi posto
em ação: a contextualização do que você expressa e
do que você analisa ou vê criticamente. A
Abordagem  Triangular  brasileira  interconecta a
produção de imagens,  performances, instalações, a
leitura de imagens ou obras de arte e a
contextualização do que você faz e do que vê. É
influenciada pelas teorias de Paulo Freire. Os
colonizadores tentaram descartar essa abordagem
acusando-a injustamente de imitação do Disciplined
Based Art Education americano, que determinou
disciplinas e não processos mentais, críticos e
analíticos, como a Abordagem Triangular.
Desqualificar a produção intelectual autóctone de
países em desenvolvimento é uma arma de
dominação dos países colonizadores.

É uma estratégia perversa de colonização cultural
não reconhecer quando os países colonizados criam
soluções para seus próprios problemas.
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Entretanto, já em 2005, ainda no primeiro mandato
do Presidente Lula (2003 até 2006, e de 2007 até
2010), li no jornal que estava sendo criada um
Associação de empresários para a gestão e o
desenvolvimento da Educação e vi em algumas
cidades do Brasil, como Belém, gestores de bancos se
instalarem nas Secretarias de Educação sob a
alegação de ajudar a educação pois segundo eles,
professores não sabem nada de gestão. A  metáfora 
 de Paulo  Freire que combatia a  “educação 
 bancária”  se tornou a realidade nua e crua.

Escravizaram a educação à Economia e por fim as
empresas privadas com dinheiro público gerem o
MEC, que reduziu a educação pública ao escrever, ler
e contar. 

Depois de determinada como lei em 2017, a BNCC,
ditada por um grupo e uma fundação privados, as
marionetes do MEC organizaram uma preparação de
professores e gestores pedagógicos de todo o Brasil
para amarrar o pacote disfarçando o treinamento em
curso de formação mas já começaram entregando um
guia de 71 páginas impondo como aplicar a BNCC.
Nesta farsa as preparadoras, as formatadoras dos
professores foram duas mulheres pagas para isto pela
fundação, que destruiu as Artes no currículo demitindo
a necessidade de professores de Arte. Arte é para
todos mas não pode ser ensinado por qualquer um. 
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Aprende-se Arte de modo diferente do como se
aprende a linguagem discursiva e a linguagem
científica, mas a aprendizagem das  Artes
potencializa a aprendizagem das outras linguagens. 

Na Sala de Artes com mais de 50 professores
ninguém as conhecia. Não houve diálogo. As duas
professoras que provavelmente nem só repetiam que
a BNCC já era lei e tinha de ser obedecida****. 

No segundo Encontro com professores em Brasília,
além do desleixo com os professores pois demoraram
a liberar as diárias o encontro, era para aprovar os
guias curriculares de cada Estado brasileiro. Tudo
feito de afogadilho, pressionando os professores
representantes dos Estados, a maior parte deles sem
concordar com a BNCC.

As áreas de humanidades foram restritas ou
eliminadas, Filosofia, Historia, Sociologia e todas as
Artes passaram a desempenhar o papel de cereja no
bolo mágico da mediocrização do ensino público um 

**** Leiam a tese de Margarida Helena Camurça Martins,
INQUIETUDES E INCERTEZAS DO ENSINO DE ARTE: Base
Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Tese de
Doutorado, Universidade de Brasília, 2021.
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“crime muito ANUNCIADO” pois desde 2005 um
grupo de bancos e empresas multinacionais,
avaliando a impossibilidade de que Lula fosse
reeleito, já preparava a tomada do MEC.   A
participação  e  objetivo dos inimigos da Educação
Pública sempre foi reduzir a quase nada a educação
dos pobres, a educação pública e identificar entre os
alunos pobres aqueles que se destacam pela
inteligência, oferecer a eles bolsas em boas escolas
privadas para formar Super-homens e algumas
Supermulheres para que, dominados pela ambição,
sejam bem instruídos para funcionarem como seus
títeres na defesa do capitalismo implacável. Uma
jovem pobre que trabalhou com minha filha foi
escolhida, começaram a pagar para ela uma escola
particular, mas quando ela disse que queria fazer
Artes Visuais tentaram convencê-la a fazer outra
área qualquer, mas ela insistiu na sua escolha e
tiraram-lhe a bolsa de estudos.

Quem escreveu o trecho introdutório da BNCC deve
ganhar o prêmio de Hipocrisia Pedagógica pois a
linguagem é contemporânea, os fins louváveis mas os
meios são o oposto. Um palavreado atualizado, um
discurso adequado em Educação para depois reduzir
todo o Ensino da Arte no Fundamental a algumas
habilidades prescritas. A redução ou anulação de
áreas que estimulam mais fortemente o pensamento
crítico é evidente. 
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Os Parâmetros Curriculares (1976-77) foram um
processo colonizador, pois um professor espanhol
que nunca viveu no Brasil desenhou o currículo de
todo um país, desconhecido para ele, com mais de
duzentos milhões de habitantes. Contudo os
Arte/Educadores que preencheram o conteúdo do
desenho determinado pelo espanhol Cesar Coll já
incluíram nas Artes a Contextualização (ensino
fundamental II), uma adequada influência da
pedagogia autóctone que garantiu o protagonismo
dos professores do chão da escola.

p.18

A contextualização é talvez o mais pervasivo
processo deflagrado pela Abordagem Triangular.
Está referenciado a leitura da obra ou do campo
de sentido da Arte e também ao fazer. Mal se
falava em Contextualização na Pedagogia quando
em 1983 começamos a trabalhar com sua
explicitação. O equivalente na pedagogia
freiriana à contextualização é a conscientização.
Sem contextualização não haverá conscientização.
Todas as disciplinas, todo o conhecimento humano
categorizado pode ser movimentado no processo
de contextualização desde a Matemática,
Ciências, Antropologia, História, Sociologia, etc.
Enfim, a obra convida o espaço ao redor, as
circunstancias de várias naturezas e a curiosidade
do sujeito para colaborar no entendimento da
imagem  que  analiso  e  na  imagem  que  produzo. 
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A Contextualização é a porta aberta para a
interdisciplinaridade e para a leitura do social.
Como vocês sabem, a BNCC é produto da
condução ideológica da direita inteligente mas
mal intencionada, reunida em instituições
privadas aliadas ao MEC com a intenção de
fazer da escola pública lugar de formação de
trabalhadores eficientes e defensores do status
quo, embora mal pagos. Ardilosamente
retiraram da proposta para as Artes a
Contextualização para evitar o envolvimento
com o social, para que não continuemos a
despertar as consciências para as
desigualdades e para nos alienar e
continuarmos a defender os interesses dos ricos
e poderosos de sempre.

Eliminaram a Contextualização no ensino das
Artes e mantiveram o Fazer Arte e a Leitura da
obra de Arte, ou da imagem que agora passa
se chamar Apreciação ou fruição, igual a
“Deleite-se mas não pense”. As Artes voltarão a
ser apenas uma hora de descanso na Escola?”
(BARBOSA, 2021)

Contudo, a BNCC retirou a Contextualização
como processo analítico-crítico das linguagens
das Artes (prefiro o plural).



Segundo pesquisa de nosso brilhante colega, ex-
presidente da FAEB Marcos Vilela, as pessoas
mais citadas em comunicações do grupo de
Arte/Educação na ANPED somos Ivone Richter,
Marli Meira e eu, que sempre lutamos
veementemente a favor da Arte na Educação
formal pública. Não temos poder político nenhum.
Como podemos mudar a política educacional em
relação as Artes? As outras áreas como História,
Sociologia e Filosofia lutaram apoiadas por
grandes associações cientificas como a SBPC e
também não conseguiram nada além do silêncio
confirmador da destruição do pensar. 

Desconfiança epistêmica acerca da minha
educação é algo sempre presente na minha vida.
Como posso confiar na educação colonizada que
tive? Por isso valorizo tanto o meu contato e a
aprendizagem com Paulo Freire. Além dos
ensinamentos de Paulo Freire, a Teoria da
Dependência e posteriormente a leitura nos
Estados Unidos dos pós-colonialistas, agudizaram
minha conscientização de colonizada.
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Mas a guerra contra a Arte/Educação deflagrada
por alguns poucos homens, brancos, classe média,
professores universitários em licenciaturas de Arte,
colonizados, sedentos de poder deflagraram contra
a Arte/Educação enfraqueceu a nossa área. Não
avaliaram bem a cultura Brasileira. Viram a Cultura
Visual como novidade que os levaria ao poder, mas
consideraram que era preciso destruir a Arte na
Educação primeiro. Cometeram dois erros. 

1) Arte é necessidade intrínseca do ser Humano.
Existe das cavernas aos dias de hoje apesar das
perseguições antidemocráticas milenares que sofre. É
quase impossível destruir a Arte. Ela sempre renasce. 

2) Sub avaliaram a capacidade transformadora da
universidade brasileira. Viram as lutas em outros
países para a Cultura Visual ser aceita e como a
turma conservadora da virgindade da Arte foi
vencida, escolheram replicar o que houve nos países
conservadores como reação natural ao novo.
Forjaram  no  Brasil  uma  guerra artificial contra a
Cultura Visual, colocando-se como vítimas do
conservadorismo. Passaram a acusar pessoas no
Brasil de serem contra a Cultura Visual sem mesmo
estudarem a obra destas pessoas. Ora, o Brasil, um
país pop, do Carnaval, já assimilou a Cultura Visual
antes  da  Cultura  Visual  existir.  Na USP, na área de
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Artes Visuais desde os inicios dos anos 1980 foram
defendidas teses em Arte/Educação analisando
Carnaval e Escolas em Candomblés, o atraso da
escola em Artes comparado com o desenvolvimento
para as Artes das crianças em favelas como a da
Mangueira (Cecília Conde), etc. Também na década
de 1980 a política cultural que imprimi ao MAC, de
1987 a 1993, foi feminista, ecológica, crítica,
intercultural, decolonizadora e privilegiou a cultura
visual do cotidiano e a cultura visual do povo. A
exposição Carnavalescos apresentava alegorias de
carnaval que comentavam o universo da arte. Como
a cultura visual do povo interpreta a arte? A
magnífica exposição de Glaucia Amaral e May
Suplicy, Arte Periférica: cobogós, latas e sucatas
(outubro, 1990), trazia o universo da Cultura visual de
trabalhadores obreiros; a exposição A Mata incluía
Moda e Ciências e a Estética do Candomblé
ressaltava a concepção integradora de todos os
sentidos que preside a representação dos Santos do
Candomblé.

Uma outra exposição foi um estudo da iconografia
indígena na Arte Contemporânea que colocava lado
a lado artistas eruditos e artistas indígenas.
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De uma Cultura Visual nomeada e discutida
internacionalmente, já tratavam Analice Dutra
Pillar e Ivone Richter, em seus livros, e Maria Helena
Rossi, desde sua tese de doutorado. Todavia, até
elas foram alijadas de reconhecimento pelo grupo
da Cultura Visual excludente que voltou de períodos
vivendo na Espanha empoderado pelo colonialismo
europeu. Uma incoerência, pois a Espanha é o país
europeu que mais luta contra a colonização que
artificialmente juntou identidades étnicas diversas
sob um só comando político.

Acaba de ser publicado um livro pela Editora Appris
de um pesquisador e professor cubano Hamlet
Fernandez, Educación Estética o la poesía de cada
instante, que resume 36 trabalhos apresentados à
FAEB entre 2014 a 2018 sobre recepção de obra de
arte e imagens da Cultura visual. Estuda as
pesquisas de Maria Helena Rossi dando-lhe o
devido lugar nos estudos sobre Arte/Educação e
Cultura Visual que lhe fora negado pela turma
brasileira da Cultura Visual espanhola. Estuda
também sem preconceitos colonizadores a
Abordagem Triangular.
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Nossa luta para manter a obrigatoriedade da Arte
no Ensino Fundamental e Médio conseguiu vencer
desde a primeira tentativa oficial do MEC para
acabar com a obrigatoriedade das Artes em 1987. O
ímpeto dos homens ambiciosos por poder, para
destruir a Arte/Educação e implantar a Cultura
Visual foi devastador. O grupo de Cultura Visual
excludente assumiu várias comissões no MEC e sua
influência foi demolidora de nossa unidade política a
favor das Artes pois até então a Arte/Educação no
Brasil era bastante diversa teoricamente, mas na
hora do perigo de supressão todas a linhas se
engajavam na luta pela sobrevivência.

Até então na hora da luta todos nos uníamos. As
diferenças entre nós nunca foram destrutivas.
Quando comecei a trabalhar e pesquisar a
Abordagem Triangular tive muito cuidado de não
destruir as conquistas modernistas do expressionismo,
da liberdade de expressão e construção pessoais.
Houve uma reação muito forte de algumas pessoas
ligadas ao Movimento Escolinhas de Arte contra a
entrada da imagem na sala de aula para ser lida e
contextualizada, mas recebi essa reação como uma
normal dificuldade do ser humano para mudança de
paradigmas. Nunca tentei destruir as conquistas do
Modernismo, mas ampliá-las.  O Conselho Federal de
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Educação do MEC (CFE) que queria se ver livre
das Artes aproveitou a campanha agressiva do
grupo que queria acabar com Arte na Educação
e colocar Cultura Visual em seu lugar. Encontrou
terreno propício. O Conselho Federal do MEC
aliado a Fundações capitalistas interessadas em
conter e empobrecer a educação pública viram
que seria fácil nos eliminar aos poucos, pois
doutores da área já nos desacreditavam. Aceitou
a ideia de burlar a obrigatoriedade do ensino
das Artes mas não aceitou colocar a Cultura
Visual no lugar da Arte.

Felizmente não destruíram a História da Arte nos
cursos de Artes das Universidades como era
defendido pela Cultura Visual excludente no
Brasil. O que precisamos é decolonizar a História
da Arte que ensinamos, mas nunca demiti-la de
sua importância.

Mas o CFE deu um golpe político radical contra
as Artes. Politicamente, perdemos todos, a
Arte/Educação e a Cultura Visual. 
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Assisti muitas das apresentações do CONFAEB 2021 e
fiquei muito feliz pois vi que nos mantemos na prática
a trabalhar integrando as Artes Eruditas e a Cultura
Visual sem considerações hegemônicas mas
potencializando a importância das imagens e
objetos na conscientização da vida humana e na
expansão das Artes Visuais e sua História. 

Meu livro A imagem no Ensino das Artes que lançou a
Abordagem Triangular em 1991 já dava exemplo de
leitura de uma cadeira de balanço (de Gebruder
Thonet) comparando-a com um mobile de Alexander
Calder, e uma pintura do artista afro-americano
Jacob Armstead Lawrence (Pool Parlor, 1942) a uma
de Paul Klee (Family Walk, 1930). (BARBOSA, 1991
apud FELDMAN, 1981)
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Fig. 2: THONET, Gebruder.
Rocking Chair. The Museum of

Modern Art, late 1800s

Fig. 1: CALDER, Alexander. 
The Hostess, The Museum

of Modern Art, 1928.



Stuart Hall, que com Richard Hoggart criou os
Estudos Culturais, Estudos Visuais, Cultura Visual
ressaltou que antes deles no Brasil, Gilberto Freyre
foi precursor dos Estudos Culturais. Richard Hoggart
foi meu amigo quando estive em Birmingham (1982),
veio ao Brasil para dar curso no MAC e me
estimulou a aceitar o convite para integrar um
fórum sobre cultura em Banff, Canadá em 1984, no
qual também fiz parte da Comissão organizadora
representando a América Latina. 

Aliás, é bom sublinhar que a Cultura Visual
excludente foi manejada com mãos de ferro e
poder ilimitado por homens. Numa área na qual a
esmagadora maioria de profissionais é de mulheres,
como tem nos lembrado Fernando Azevedo, também
pesquisador e estimulador da cultura visual
includente. É curioso que a palavra de ordem ainda
provém de poucos homens, aos quais as mulheres
respondem de cabeça baixa. O ensino da arte no
Brasil é feminino, mas infelizmente não é feminista.
Em nosso meio, os homens ridicularizam o feminismo
para desestimularem as mulheres a pensarem por
elas próprias.
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Primeiro, sob a organização da FAEB, precisamos
todos nós nos unirmos, homens e mulheres, para evitar
a exclusão da Arte nas Escolas Públicas.
Mantenhamos as nossas diferenças teóricas, práticas,
ideológicas mas não tentemos destruir nada nem
ninguém, pois já vimos que a desunião política em
nome de dominação efêmera, (o poder é sempre
efêmero) é sempre destrutiva. Quanto as mulheres,
precisamos avançar na conscientização acerca das
manipulações e exclusões que sofremos na sociedade
patriarcal. Foi linda e metaforicamente feminista a
associação da mesa de discursos finais da CONFAEB
com uma mesa de doces e a apresentação de cada
doce por uma das Arte/Educadoras que organizaram
o CONFAEB, que lindamente vestidas com numa
gesticulação harmoniosa homenagearam outras
mulheres que as antecederam. O Pós Modernismo
promovendo a “estetização do cotidiano
(FEATHERSTONE, 1995), ... e as revoluções parciais
ocorridas no interior do campo (BOURDIEU, 1996) da
gastronomia (RAO; MONIN; DURAND, 2003, 2005)”,
... transformaram “o mundo da gastronomia, até
então investigado principalmente por suas conexões
com a cultura de elite e a distinção social,” ... também
(em) um universo privilegiado para a compreensão de
questões como a construção das identidades, das
hegemonias culturais e diversidades na sociedade
contemporânea” ( BUENO, 2021).
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O livro que foi publicado sobre a FAEB e CONFAEBs,
Diretorias passadas e lutas empreendidas é um grande
legado da diretoria que encerrou suas atividades.
Trata-se de um livro muito importante que todo
Faebiano/a deve ler para combater a alienação
política.

Temos agora um material de importância histórica
para ajudar a dialogarmos com o poder e nos
defendermos da exclusão e mediocrização.

Devolvo para vocês as perguntas que Marcos Vilela
fez no artigo ao qual me referi, pois eu sozinha não
consigo responder:

“Desde quando acreditamos no que acreditamos? A
que ideia renunciamos quando passamos a pensar
como hoje pensamos? Até quando estamos dispostos a
suportar o preço da posição que construímos?

Não se trata, simplesmente, de cada um fazer esse
exercício. Trata-se de fazê-lo de forma individual,
mas, igualmente, de forma coletiva: que ideias e
convicções temos contribuído para disseminar,
enquanto grupo? E sobre que ideias e convicções nos
constituímos, como coletivo? Que demandas nos
mobilizam, que tarefas nos arrebatam, que desafios
nos conquistam? Que fronteiras arriscamos a ceder, e
que outras defendemos com a nossa própria vida?”
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ENTRE MODERNOS E SUAS VIAGENS
À Eneida Maria de Souza

2022 marca os cem anos da Semana de Arte
Moderna. Realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro
de 1922, tornou-se emblemática para o
Modernismo Brasileiro por constituir-se como a
primeira manifestação coletiva de arte moderna do
país. Irreverente pela radicalidade de sua
proposta, a Semana sintonizava-se com o espírito
renovador mais amplo, com a procura de uma nova
linguagem para aquela “ultrapassada” e com a
negação da tradição, iniciados nas artes, desde o
final do século XIX. Nesse sentido, nossos
modernistas irmanavam-se com as vanguardas
diversas – europeias, russas, latino-americanas.

Há outro sentimento ainda que irmana os artistas
modernos: o desejo de deslocar-se por outras terras
e culturas. Em 1924, houve a caravana modernista,
uma excursão estética, feita por Oswald de
Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e
outros, para revisitar o barroco e algumas cidades
mineiras. A empreitada denominou-se “Viagem de
Descoberta do Brasil”*.

* Encontra-se também o título “Viagem de Redescoberta do Brasil”. 
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Entretanto, nesses cem anos de 22, remorei e reli a
viagem feita por Vladímir Maiakóvski à América:
“Minha Descoberta da América”. Lembrar de um poeta
russo – um grande poeta russo – no centenário da
Semana de Arte Moderna pode soar um pouco insólito,
mas não o é!

A frase "Sem forma revolucionária não há arte
revolucionária", de Maiakóvski, já espelha a
proximidade na concepção do universo artístico como
o território da irreverência e da invenção. Aliás, uma
proximidade que fez com que Haroldo de Campos – e
Augusto – se coadunasse com Vladimir e Oswald. 

Da Viagem ao Brasil encontramos referências mas não
um diário escrito pelos protagonistas da caravana; da
Viagem à América nos deslocamos junto com o poeta
russo por Havana, Cidade do México, Nova York e
outras cidades americanas. 

O livro-diário tem 4 partes: México, Nova York,
América, Partida. Maiakóvski inicia seu percurso
afirmando que “Viajar atrai o leitor contemporâneo”.
Realizada em 1925, a frase refere-se ao leitor do início
do século XX, mas também diz bastante a respeito dos
viajantes como um todo. 
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Sua viagem parte do porto francês de Saint-Nazaire,
no vapor Espagne, para o México. Ficamos
conhecendo esse navio e como se comportam aqueles
que aí estão. Paramos com o poeta brevemente em
Havana e aportamos no México. Aí, efetivamente,
começa sua jornada de três meses. 

Seu olhar captura a essência de lugares e tempos,
pintando cenas únicas que permitem a compreensão
de acontecimentos da história recente e do que
representa a relação entre EUA e a América – latina
ou não.

Talvez possa surgir a seguinte pergunta: E o que isso
tem a ver com Arte? Tudo! 

Toda expressão artística reflete uma forma de
pensamento tradutora de um momento histórico. 

Em 1925, ainda ecoavam os brados das vanguardas e
o seu desejo de ruptura com um sistema visto como
opressor e explorador de homens e mulheres, pois o
que se apregoava para a Arte deveria ser estendido à
sociedade: desafiar a autoridade, das instituições
sociais, assim como das formas de expressão
“tradicionais”. Essas palavras de ordem encontram-se
nos manifestos e movimentos surgidos neste período.
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Ler-viajar-descobrir a América de Maiakóvski
torna-se essencial para a compreensão do cenário
mais amplo em que se constrói a Semana de 22 e
da necessidade dos deslocamentos para, a partir
de trocas culturais, alargar os princípios de criação
estética. 

Livro: Minha Descoberta da América; Autor:
Vladímir Maiakóvski; Editora: Martins Fontes; Ano:
2007; Cidade: São Paulo.
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Entrevista com
Clarissa Diniz

 
por Sidiney Peterson

É curadora, escritora e educadora, mestre em história e crítica de
arte pela UERJ e professora da Escola de Artes Visuais do Parque
Lage. Foi editora da Revista Tatuí (2006-2015) e gerente de
conteúdo do Museu de Arte do Rio - MAR (2013-2018), onde
desenvolveu projetos como Do Valongo à Favela - Imaginário e
Periferia (2014), Pernambuco Experimental (2013), Dja Guata Porã -
Rio de Janeiro indígena (2017) e Rio do Samba: reinvenção e
resistência (2018).
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Sidiney Peterson:

Clarissa, pensando que estamos elaborando um
material, na forma de entrevista (por e-mail), que
será acessado por arte/educadoras e
arte/educadores do nosso país, mas também de
outros países, minha primeira pergunta vai na
seguinte direção: Queremos entender um pouco
sobre sua formação, seus interesses por crítica de
arte, por curadoria e como esses interesses
dialogam com a Clarissa arte/educadora?

Clarissa Diniz: 

Meu interesse por história e crítica de arte surgiu na
escola. Foi através de professores e professoras de
artes, literatura e história que me apaixonei por
esse território e, nesse sentido, meu interesse pelo
campo no qual hoje atuo veio, sem dúvidas, por
meio de uma relação pedagógica na qual fui
estimulada a criar, questionar e escutar os muitos
legados das artes. A partir daí, desejei fazer um
curso de crítica de arte, mas, como não havia um
desses em Recife, cursei a Licenciatura em Ed.
Artística/Artes Plásticas da UFPE, onde tive a
oportunidade de aprender sobre o ensinar e,
principalmente, de vivenciar práticas pedagógicas.
É  verdade  que  me  indignei  com  muitas  delas, rs.
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Tive vários momentos de revolta com os modos
conservadores ou fleumáticos pelos quais a arte foi
por vezes apresentada e narrada para uma
estudante como eu. Por outro lado, tive também
grandes professores que, além de educadores, eram
artistas, e me fizeram experimentar algo que julgo
de grande importância até hoje: a certeza de que
a criação não se separa de qualquer outra
instância da vida e da arte. Ou seja... Que
curadores são criadores; educadores são
criadores... Até hoje, parto do pressuposto de que a
criação não é privilégio restrito ao artista, mas
direito de todos nós, seres criadores que somos. E
isso foi um aprendizado que, na minha vida, foi e
segue sendo inextricável da educação.

Sidiney Peterson: 

Você participa, como curadora, da mostra “Raio-
que-o-parta: ficções do moderno no Brasil*”, aberta
ao público no último 16 de fevereiro,  no  SESC  24  de  
Maio,   em  São  Paulo  (SP).   A  exposição,  conforme

* Exposição realizada pelo Sesc São Paulo que integra o projeto
institucional Diversos 22 – Projetos, Memórias, Conexões, que discute
as efemérides do Centenário da Semana de Arte Moderna e do
Bicentenário da Independência do Brasil. A mostra conta com
curadoria de Aldrin Figueiredo (PA), Clarissa Diniz (PE), Divino Sobral
(GO), Marcelo Campos (RJ), Paula Ramos (RS) e Raphael Fonseca
(RJ). Para mais informações, ver:
https://portal.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/15863_DE
SCENTRALIZADA+E+DIVERSA p.46
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informa o site do SESC: “discute as efemérides do
Centenário da Semana de Arte Moderna e do
Bicentenário da Independência do Brasil”. Comente
sobre os núcleos: Deixar Falar; Centauros
Iconoclastas; Eu vou reunir, Eu vou Guarnecer e
Vândalos do Apocalipse. Há algo, para além do
social das artes modernas, algo como uma proposta
de imersão na história? E, um emergir não somente
do ponto de vista da arte, mas do ensino da arte
também, concorda?

Clarissa Diniz: 

A exposição tem a intenção de colaborar com o
processo de descolonização da história da arte
brasileira, uma vez que esta tem espelhado as
mesmas condições do colonialismo interno que tanto
marca o Brasil, enriquecendo poucas regiões do país
em detrimento do programático empobrecimento das
demais. Partimos do desejo de reunir produções e
perspectivas modernas que, por conta das
geopolíticas e hegemonias econômicas da nação,
poucas vezes puderam ser aproximadas e
contrapostas, efetivamente demonstrando que há
Brasis maiores do que o Brasil.
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Entendemos que essa reunião e articulação conceitual
é uma ficção histórica, pois estamos dando a ver, de
forma coletiva, obras e práticas que estavam (e ainda
estão) radicalmente separadas, segregadas – tanto de
um ponto de vista político, como no caso de artistas
internos em hospitais psiquiátricos, por exemplo;
quanto dum ponto de vista epistemológico e étnico-
racial, como no caso dos muitos artistas considerados
como artesão, folclóricos, populares, naifs, regionais, e
por aí vai. Reuní-los é uma forma de montar uma ficção
histórica que nos ajuda a pensar sobre os limites da
própria historiografia da arte; nos ajuda a ver como a
história – e, evidentemente, a educação e a curadoria
– podem estruturalmente seguir reproduzindo as
violências que, por fim, ambiciona desmontar.

Para tanto, organizamos os núcleos que você
menciona. Eles serviram como operadores conceituais
que nos ajudaram a criar inteligibilidade para essa
ficção histórica. A partir deles, podemos vislumbrar
alguns aspectos que nos ajudam a enxergar não
exatamente as semelhanças, mas principalmente as
diferenças e as singularidades entre criadores de
lugares diversos, com intenções e contingências
igualmente distintas. 
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Sidiney Peterson: 

Como arte/educadora, de que “revoluções” você
acredita que necessitamos para o ensino de artes?
 
Clarissa Diniz: 

Revolucionar é difícil, rs. Mas acho que precisamos
insistir em certas desconstruções e, claro, noutras
muitas construções. Ainda não temos uma educação
qualitativamente universalizada, e isso me parece
continuar sendo um gigantesco desafio. Uma
educação de qualidade para todos os brasileiros e
brasileiras deve incluir a prática artística e, nesse
sentido, as artes a serem trabalhadas pela educação
precisam ser representativas diante dessa
complexidade chamada Brasil. Que as práticas
criadoras possam ser simetrizadas, disputando as
estruturas hierarquizantes (racistas, machistas,
elitistas) que as tem valorado assimetricamente –
legitimando algumas como “Arte” e outras como
“cultura” ou “folclore” ou nem isso –, segue sendo, aos
meus olhos, uma responsabilidade de todas e todos
nós, educadores, curadores, historiadores,
pesquisadores, artistas, públicos, etc.
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Relato de experiência com 

Fabiana Monsalú e Lucas
Gonzaga
por Rejane Reckziegel Ledur
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A Semana de Arte Moderna que aconteceu no
Theatro Municipal de São Paulo em 1922 tomou conta
dos espaços midiáticos no início deste ano. Foi
noticiada e comentada a partir de diferentes
enfoques e contextos, especialmente na semana de 13
a 18 de fevereiro quando foi comemorado o
centenário desse evento. A Semana de Arte Moderna
foi um marco na história da arte brasileira ao propor
a liberdade artística, a ruptura com o passado e a
valorização da cultura nacional. 

A FAEB, ao definir o tema 22 em 22 para ser
abordado nesta edição da Revista, também se
propõe a refletir sobre as ressonâncias e
desdobramentos deste evento no contexto da arte e
da educação brasileira. Para tanto, buscamos obter
um relato de uma experiência que pudesse ilustrar
uma proposta artístico pedagógica relacionada à
Semana de 1922 sendo repensada no ano de 2022.

Nosso olhar se voltou para a mostra Brasilidade Pós-
Modernismo do Centro Cultural do Banco do Brasil
(CCBB) de São Paulo, que ocorreu de 15/12/21 a
07/03/22, em especial para a proposta do Projeto
Educativo deste espaço cultural em relação à
abordagem pedagógica do tema da Semana de Arte
Moderna de 22 nas visitas mediadas e oficinas
oferecidas no espaço expositivo. 
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Mostra Brasilidade Pós-modernismo

Fonte: https://ccbb.com.br/programacao-digital/tour-
virtual-360-brasilidade-pos-modernismo/

É importante contextualizar que a mostra
Brasilidade Pós-Modernismo tem curadoria de
Tereza de Arruda e foi concebida para o Centro
Cultural  Banco  do  Brasil  (CCBB)  para  celebrar o 



centenário da Semana de Arte Moderna de 1922*.
No material de divulgação do CCBB**, a curadora
ressalta que a mostra não está respaldada num
contexto histórico,  mas focada na atualidade como
resultado de vestígios, traços e ideais que eram
almejados na época, mas que já se encontram numa
fase processual de questionamentos e respostas com
um distanciamento histórico dos primórdios da
modernidade  brasileira.   A  curadora  destaca  que

* A mostra evidencia traços, reminiscências e conquistas
adquiridas nas artes plásticas do Brasil nos últimos cem anos e
reflete, a partir da atualidade, sobre um processo de rever e
reparar este contexto. A exposição conta com a participação
de 51 artistas e apresenta várias características que norteiam
a arte contemporânea brasileira atual, cuja existência se deve,
em parte, ao legado da ousadia artística cultural idealizado
pelo Modernismo. Esteve em cartaz no CCBB do Rio de
Janeiro, no período 01 de setembro a 22 de novembro de
2021, em São Paulo no período 15 de dezembro de 2021 a 07
de março de 2022, podendo percorrer outros CCBB pelo país.
Maiores informações sobre a mostra e catálogo estão
disponíveis em https://ccbb.com.br/programacao-
digital/tour-virtual-360-brasilidade-pos-modernismo/.

** Depoimento da curadora Tereza de Arruda disponível em
https://ccbb.com.br/programacao-digital/tour-virtual-360-
brasilidade-pos-modernismo/
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“não é uma mostra elaborada como um ponto final,
mas sim como um ponto de partida, assim como foi a
Semana de Arte Moderna de 1922 para uma
discussão inovadora a atender a demanda de nosso
tempo conscientes do percurso futuro guiados por
protagonistas criadores”.

Entramos em contato com o Educativo do CCBB SP
para obter um relato de experiência sobre o trabalho
que foi desenvolvido na mediação desta exposição a
partir de algumas questões disparadoras: Quais são
os aspectos que foram ressaltados em relação a
Semana de 22 e como esse tema foi abordado nas
diferentes linguagens artísticas? Que atividades
foram propostas aos estudantes e professores no
percurso da exposição?

Diante do curto prazo para a escrita de um relato em
relação ao projeto educativo da mostra por parte do
Educativo do CCBB SP, pois já estão mergulhados no
planejamento de outros projetos pedagógicos da
instituição, optamos por estabelecer uma conversa
informal por telefone. A conversa envolveu a
Coordenadora Pedagógica do Educativo Fabiana
Monsalú e o Coordenador de Produção Lucas
Gonzaga. Descrevemos abaixo o relato sobre a
experiência vivenciada pelo Educativo da instituição
em relação à mostra Brasilidade Pós-Modernismo.
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Essa foi uma exposição muito incrível que
trabalhamos recentemente, mas trabalhamos só
durante um mês com ela. É uma exposição que
trata da gente, que trata da arte brasileira,

desse movimento de reposicionamento da arte
brasileira no  panorama  mundial  que  vem de
muito  tempo, muito antes do modernismo e que
desembocou no evento da Semana da Arte
Moderna, ocorrida aqui em São Paulo em 1922
no Theatro Municipal, encabeçada pelos
artistas da época e que ficou muito forte a
partir do olhar de Oswald de Andrade no
manifesto antropofágico. O projeto pedagógico
buscou trabalhar a exposição muito a partir
desse olhar de rediscutir o termo OUTRO. O que
é o outro pelo olhar do colonizador, a arte
europeizada, a arte que é importada e o próprio
modo de fazer arte.  Essa  exposição  teve  eixos
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muito interessantes, propostos pela curadora
Tereza de Arruda. O interessante é perceber que
essa exposição não é linear e nem tem um
calendário linear de datas. Ela  buscou  artistas 
 de norte a sul do país o que descentralizou a
ideia de arte feita no eixo Rio e São Paulo.

Tem artistas de diversas partes do país com
várias técnicas e abordagens diferentes que a
partir dos eixos trabalhados apresentam um
panorama social em que percebemos que nossa
arte é fruto de um olhar construído pelo
processo civilizatório. A gente vê um pouco isso
nessa exposição a partir da forma de
abordagem de cada artista.  A mostra é dividida
em eixos: Liberdade, Futuro, Natureza, Estética
e Poesia. São os eixos abordados pela curadora
na exposição. Todas as nossas atividades foram
propostas a partir desses eixos que se
desdobram entre si também, como palavras
guarda-chuvas, como contextos guarda-chuvas
que desembocaram em outros subtemas como
cotidiano, povos. Como a gente poderia
abordar isso nas nossas atividades? A Sapoti
Produções Culturais adentrou o educativo com
um mês para acabar a exposição.   Não  tivemos
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muito tempo para abordar e produzir muitas
atividades, então focamos nas visitas mediadas e
na contação de história. Trabalhamos com o eixo
liberdade e história dos povos indígenas nas
contações de histórias.  A exposição tem uma obra
do Jaider Esbell que é um artista indígena que veio
a falecer no ano passado. Isso também é muito
importante para nós do Educativo,   não apenas
falar da técnica empregada,  da  forma como ela
foi pintada que é uma tela, mas principalmente do
que esse artista traz enquanto cosmologia,

enquanto cidadão brasileiro de pindorama.

Tivemos  os  ateliês,  trabalhamos  com  um ateliê
de  montagem tridimensional que foi incrível!
Trabalhamos a partir de uma das obras
especificamente, abordando a ideia de ready
made, ou seja, da reutilização, da reapropriação e
da ressignificação dos materiais cotidianos. A
gente discutia neste laboratório/oficina quais são
os usos dos materiais domésticos em cada povo.

Tinha uma obra do artista Maxuell Alexandre, por
exemplo, que era um lavatório de salão de beleza
e que ao ser colocado  no  museu se transforma em 
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obra de arte, como no caso de Duchamp que
coloca o mictório ou a roda de bicicleta no
museu. E o  faz a partir do nosso olhar, pensando
na própria estética do precário e como a gente
entende o nosso território brasileiro. Infelizmente
não tivemos muito tempo de trabalho nesta
exposição que é tão rica. Foi extremamente
importante adentrar nesse espaço cultural,
voltando com a Sapoti que esteve à frente do
CCBB por muito tempo, agora estamos
retomando as nossas atividades com as quatro
praças do CCBB.   Aqui   no   espaço  do  CCBB
SP,  a  Sapoti   tem   como   eixo pedagógico uma
proposta que se divide em sete momentos do
trabalho com o visitante e para além da
exposição. O que propomos com nossos
mediadores  e  estagiários é o espaço da
experiência em primeiro plano. Partimos do
princípio que somente a informação não é
experiência, o visitante precisa estabelecer uma
relação com a obra ou com a contação de
história ou com o ateliê, tendo seu corpo
envolvido neste processo, mas de maneira
integral. Então propomos sete momentos do
educativo:   o acolhimento,  a  escuta  para ativar
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as relações, a mediação como potencial
emancipatório, a arte educação como
experiência de sentidos, a relação com o
território para além do prédio do CCBB (estamos
no centro de São Paulo, muitas pessoas vêm
tensas, muitas não vêm porque acham o centro
perigoso), a arte relacional participativa
enquanto metodologia sensível (no sentido que o
visitante passe pela experiência com o seu corpo
envolvido na ação, daquilo que me toca
enquanto indivíduo) e a recepção estética como
envolvimento afetivo (a partir da relação que o
visitante estabelece com a obra ela passa a
existir ou a reexistir).  A  nossa  equipe  é  híbrida
e interdisciplinar,  trabalhamos  com  as  quatro
linguagens  e  com  a  área  da  História 
 também. 

Estamos trabalhando agora no período entre as
exposições com o Laboratório de Artes
“Pequenas Mãos”. É um laboratório para
crianças de 3 a 6 anos em que toda a família
pode participar, tem a experiência de criar uma
música a partir do conhecimento das notas
musicais. Eles a desenham de maneira lúdica,
eles trabalham com as notas musicais e essas
notas  são   colocadas  num  varal  e  o  educador 
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musical performa essas músicas que o visitante
acabou de criar. Chamamos de jogo da memória
musical e o visitante leva esse jogo para casa para
poder continuar interagindo com o material. Ainda
em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o
Educativo desenvolveu a atividade cênica chamada
“Onde estavam elas no Café de 22”. Em cena estão
as artistas Anita Malfati, Patrícia Galvão (Pagu) e
Tarsila do Amaral, que convidam o público a refletir
sobre o lugar da mulher nas artes. Essa ação, entre
todas, é a mais legal das que estão rolando agora
no CCBB. Partimos da Semana de 22 e estamos
comemorando o mês da mulher com essa ação
cênica e musical. É o que reverberou da mostra
Brasilidades.

p.60

Onde estão elas no café de 22?

Fonte:  
Instagram @ccbbsp

Anita, Pagu e Tarsila 
em cena

Fonte: 
https://www.facebook.com/ccbbsp

https://www.instagram.com/ccbbsp/


Visita virtual e catálogo da exposição Brasilidade Pós-
Modernismo

Para quem ficou com vontade e deseja aprofundar a
proposta curatorial, conhecer as obras e os artistas que
estão presentes na mostra Brasilidade Pós-Modernismo
do CCBB, pode acessar a programação virtual
disponibilizada pela instituição e obter o catálogo da
mostra no formato digital, assim como fazer um tour
virtual pela exposição do espaço do CCBB RJ por meio
de uma plataforma interativa. Esse conteúdo está
disponível no link https://ccbb.com.br/programacao-
digital/tour-virtual-360-brasilidade-pos-modernismo/.

Agradeço a gentileza da Fabiana e do Lucas por
compartilharem suas experiências e vivências no
Educativo do CCBB SP em relação à mostra Brasilidade
Pós-Modernismo. Finalizo esse relato ressaltando a
importância de nós professores e professoras de Artes
estarmos em sintonia com os espaços expositivos e
instituições que promovem a arte e a cultura no nosso
país como uma forma de subsidiar nosso trabalho
pedagógico e, sempre que possível, oportunizar a
experiência de fruição estética aos nossos estudantes.
Fica para nós, faebianos e faebianas, a provocação do
Educativo do CCBB SP para pensarmos de forma
coletiva: Onde estavam elas no Café de 22?
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Entrevista com
Edson Fernando Santos da Silva

 
por Nélia Lúcia Fonseca

Ator e diretor 
paraense, nascido 
e criado no Jurunas, 
Belém. Atua na cena 
teatral da cidade desde 1996 fazendo
teatro de rua, teatro de caixa preta e
desenvolvendo experimentações no formato
de “Teatro de Caixa” junto ao Coletivo de
Animadores de Caixa. Professor da
Universidade Federal do Pará – UFPA,
desde 2011, é vice coordenador do Grupo
de Investigação do Treinamento Psicofísico
do Atuante – GITA/CNPq, desde 2007, e
coordena o projeto de extensão “Tribuna do
Cretino: produção textual crítica sobre
espetáculos de teatro”, desde 2014. 
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Nélia Lúcia Fonseca:

Qual a importância do componente curricular
Arte/Teatro para a Educação Básica (Ed. Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio)?

Edson Fernando Santos da Silva:

Penso que só é possível dimensionar a importância da
Arte/Teatro como componente curricular se
entendermos a relação essencial, e ao mesmo tempo
elementar, que a linguagem do Teatro nos
proporciona, isto é: o encontro entre artista e público.
Nesse aspecto, as Artes Cênicas – Teatro, Dança e
Circo – tem um diferencial decisivo e emblemático
quando comparada as demais linguagens artísticas,
pois se podemos afirmar que toda obra de arte
proporciona o encontro entre artista e público, nas
Cênicas esse encontro só ocorre, de fato, quando o
próprio artista – ator/dançarino/atuante – se
defronta, cara a cara, com o público. Então, se nas
outras linguagens artísticas a obra de arte não se
confunde, necessariamente, com aquele que a produz,
nas Cênicas artista e obra são, e necessariamente
devem ser,  a mesma coisa.  Isto porque,  nesse caso,  o
artista é o próprio suporte da obra e, portanto,  a obra 
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só acontece, só se torna real, só ganha concretude
quando posta para fruição do público naqueles
instantes de tempo e naquele lugar determinado em
que o artista está em desempenho diante dos olhos
do público. É essa qualidade de encontro – artista e
público numa relação de tempo/espaço presente –
que as artes cênicas proporcionam e dela se
desdobram todos os elementos peculiares a própria
linguagem teatral, tais como: gestualidade,
oralidade, visualidade, sonoridade, corporalidade,
textualidades, tessituras narrativas, dentre outros.
Todos esses elementos fazem do acontecimento
teatral um momento de intensa experiência na qual
artista e público se retroalimentam nas dimensões
estética, filosófica, social e existencial. Isso me ata,
imediatamente, ao modo como Antonin Artaud
(1896-1948), um dos mais importantes reformadores
do Teatro do século XX concebeu o teatro, isto é,
como rito que restaura o vigor da nossa vida
cotidiana. “Todas nossas ideias sobre a vida têm de
ser revistas numa época em que nada mais adere à
vida (...); e nunca se viu tantos crimes, cuja gratuita
estranheza  só  se explica por nossa  impotência em
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possuir a vida” (1984, p. 17). Infelizmente essas palavras
de Artaud, ditas na década de trinta, do século
passado, parecem fazer tanto ou mais sentido em
nossa atualidade e, então, a reivindicação do teatro
como espaço para restabelecer o sentido da nossa
vida permanece válido. Assim como Artaud,
compreendo o Teatro como rito, como esse espaço
mágico capaz de restabelecer sentido vida, capaz
revigorar o sentido da nossa humanidade, ou seja, para
exercitarmos e pautarmos nossas questões éticas,
estéticas, sociais e morais. O exercício dessa
linguagem em sala de aula, portanto, significa
desenvolver e potencializar muito mais que simples
competências e habilidades; significa trabalhar ética e
esteticamente o componente humano que existe em
cada um de nós, e isso numa conjuntura que insiste em
nos alijar de nossa própria humanidade. Pensar o
processo de formação educacional sem considerar ou
menosprezar os aprendizados que decorrem das artes
cênicas e das artes em geral é fadar a educação ao
tecnicismo barato e desumano, coisa que estamos
vendo ocorrer há algum tempo e que se intensifica com
a proposta de Novo Ensino Médio que passa a vigorar
a partir de 2022 e que prevê a redução da carga
horária das disciplinas de Sociologia, Filosofia, Artes e
Educação Física. 
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Nélia Lúcia Fonseca:

Nas disciplinas que você leciona no curso de
Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do
Pará, há enfoque para os estágios supervisionados na
Educação Básica? Como são articulados a mediação
professor/orientador e professor/supervisor?

Edson Fernando Santos da Silva:

Tenho ministrado, ultimamente, disciplinas com
conteúdo voltados ou para o processo de
entendimento e desenvolvimento da escrita
acadêmica, ou voltados para as questões
epistemológicas/metodológicas da própria
linguagem teatral. E nessas não há esse enfoque para
os estágios supervisionados na Educação Básica. O
que posso dizer para colaborar com essa discussão é
que observo uma grande dificuldade de articularmos
os quatro Estágios Supervisionados que temos no
desenho curricular do curso com as escolas da
Educação Básica, pelo simples fato de que
pouquíssimas delas possuírem o professor de Arte com
a formação na linguagem teatral. Então, pelo que
acompanho, o campo de atuação, para nossos alunos
da licenciatura em Teatro, tem se concentrado na
Escola de Aplicação da UFPA que dispõe e trabalha,
simultaneamente,  com as quatro linguagens
artísticas,  com  professores  formados  e  atuando em
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cada linguagem. O curso também tem buscado abrir
novos campos de estágios junto às escolas de samba,
projetos sociais de ONGs e até mesmo nos próprios
cursos técnicos que a Escola de Teatro e Dança da
UFPA oferece à comunidade. 

Nélia Lúcia Fonseca:

Devido o curso de Licenciatura em Teatro ser
recentemente implantado na região e com poucos
professores atuando na rede de ensino, como você vê
a formação dos professores com poucos especialistas
da área? 

Edson Fernando Santos da Silva:

O Curso de Licenciatura em Teatro da UFPA foi criado
em 2008. É um curso muito novo, ainda mais quando
comparado com o curso técnico que a Escola de
Teatro e Dança da UFPA oferta desde 1962. Então, se
pensarmos em termos de formação profissional na
área teatral que a própria UFPA oferece na região,
são sessenta anos formando “professores de teatro”
por meio do curso de formação técnica. Desse modo,
esses alunos formados ao longo dessa trajetória de seis
décadas, atuam como professores/instrutores e/ou
oficineiros  de  teatro em instituições públicas  –  Curro 
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Velho e Casa da Linguagem, principalmente, mas
também em diversos projetos sociais do estado e
município – e instituições privadas – escolas
particulares e projetos sociais de diversas
empresas. Esse é, fundamentalmente, o mercado de
trabalho pra quem tenta sobreviver exclusivamente
de teatro em Belém e no estado do Pará. Os
espetáculos teatrais, por uma série de motivos, não
geram receita nem próximo do que seria necessário
para sustentar quem se aventure a viver da
bilheteria e/ou da captação de recursos via editais
de fomento a cultura. Resta, então, atuar como
“professor de teatro”. Inclusive quando o Curso de
Licenciatura em Teatro é criado em 2008, o
desenho curricular e o Projeto Pedagógico do
Curso-PCC proposto, naturalmente, guardam
muitas semelhanças com o curso técnico de teatro,
afinal quem os concebe vem de uma trajetória de
atuação e ensino nesse último. Ora, é somente a
partir da formação dos alunos das primeiras turmas
da licenciatura em teatro (2012/2013) que o curso
pôde iniciar, mais efetivamente, uma autoavaliação
e reformulação da sua matriz pedagógica e do
próprio PPC, considerando a experiência
acumulada e os rumos trilhados no aprendizado
pari  passu  com  os  primeiros  graduados do curso.



Destaco isso para sinalizar o contexto, as questões e
os tensionamentos internos que este curso atravessa na
sua curta trajetória em nossa região e no colegiado
do qual faço parte. Isso, talvez, também explique por
que ainda temos poucos professores formados
atuando na rede de ensino estadual e municipal,
afinal somente os licenciados em teatro atendem as
exigências de titulação em concursos públicos para
professores de Arte da rede de ensino regular da
educação básica – àqueles que dispõe apenas do
curso técnico de teatro resta trabalhar como
instrutor/oficineiro sem vínculo empregatício efetivo. E
ainda por que as questões voltadas para o ensino da
Arte/Teatro na rede regular – seja municipal ou
estadual – ganhem pouco ou nenhum destaque no
interior do próprio curso. E pra ser justo, é preciso
dizer também que o quadro docente do curso é
formado por apenas oito professores da carreira do
magistério superior, àqueles que a rigor devem
assumir, cumprir e implementar todas as demandas
institucionais, além é claro das demandas didático-
pedagógicas – essas últimas são compartilhadas
também com os professores da carreira Ensino Básico
Técnico e Tecnológico - EBTT, sem os quais seria
praticamente impossível ofertar todas as disciplinas,
pra todas as turmas a cada semestre.  Portanto,  temos
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muitas variantes específicas no contexto da formação
de professores especialistas na área do teatro. A elas
se somam o problema de professores sem formação na
linguagem teatral que exercem à docência na rede de
ensino ministrando um conteúdo que não dominam; é o
caso dos pedagogos e dos professores formados em
outra linguagem artística, mas que por pressão do
gestor, desenvolvem o seu trabalho na famigerada
perspectiva polivalente. Essa última totalmente
condenável por tudo aquilo que já disse, até aqui,
sobre a própria natureza específica da linguagem
teatral que requer, obviamente, uma formação
específica.

Nélia Lúcia Fonseca:

Tem havido concursos públicos para professores do
componente curricular Arte, cujo editais não
contemplam as especificidades das linguagens
artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro). Seus
ex-alunos solicitam apoio da coordenação do curso
para alteração desses editais?

Edson Fernando Santos da Silva:

As ocorrências de editais de concursos públicos com
problemas diretamente ligados à contratação de
professores de Arte,  infelizmente, têm sido recorrentes. 
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A coordenação do curso de Licenciatura em Teatro e
até mesmo a Direção da Escola de Teatro e Dança já
desempenharam papel importante ao lado dos alunos
egressos dos cursos de licenciatura em Teatro e Dança
se colocando como uma das vozes intermediadoras
junto aos órgãos públicos em alguns desses casos
recentes. Observo, no entanto, que falta mais envolvido
dos alunos com sua entidade de representação de
classe, isto é, o centro acadêmico, e esse, por sua vez,
precisa se fazer mais engajado nesta luta coletiva,
articulando, acionando e pressionando imediatamente
a coordenação do curso todas as vezes que identificar
problemas dessa natureza em editais para
contratação de professores de Arte. Esses ruídos de
comunicação e/ou enfraquecimento das entidades de
classe têm sido altamente prejudiciais para qualquer
luta coletiva. Se não retomarmos, imediatamente, o
entendimento e a luta efetiva diretamente ligada às
entidades de classe, estaremos fadados às
reclamações de corredor e/ou denúncias nas
plataformas virtuais que, via de regra, tem potencial
de visibilidade e certo impacto midiático, mas que não
se convertem, miraculosamente, numa causa e luta
coletiva organizada, tendendo rapidamente a se
dissipar assim que a próxima “bandeira de luta” de
impacto ganhe a atenção dos internautas e vire a
modinha da vez.  Por outro lado,  observo que falta aos
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gestores públicos – seja do estado ou municípios –
acompanhamento e atualização das questões
referentes ao ensino da Arte na educação básica, tal
como preconiza seja a LDBEN nº 9.394/96, seja a
BNCC, que dão legitimidade ao ensino das quatro
linguagens artísticas do componente curricular Arte, ou
seja, o ensino do Teatro, da Dança, da Música e das
Artes Visuais por profissionais qualificados na
linguagem específica. Essa perspectiva, preconizada
em lei, supera àquela visão do professor de Arte
polivalente, isto é, do professor de Arte que deve “dar
um jeitinho” e ministrar os conteúdos das quatro
linguagens, mesmo com formação em apenas uma
delas – ou até mesmo sem formação em linguagem
artística alguma, caso dos pedagogos que atuam
como professores de Arte. Então, primeiramente, falta
essa atualização no momento da elaboração dos
editais de concurso público. Mas acredito que isso não
seja o fator decisivo para continuarmos nos deparando
com editais problemáticos. No fundo, penso que o
peso da questão administrativa/financeira ainda
prevalece, ou seja, é muito mais vantajoso para as
secretarias de educação abrir vaga para contratar
apenas um profissional ao invés dos quatro necessários
para trabalhar cada linguagem artística. De modo que
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mesmo quando nossos egressos do curso de
licenciatura em Teatro – ou mesmo dos outros cursos
que formam nas outras linguagens artísticas –
conseguem passar e assumir o seu cargo, quando
começam efetivamente sua lida em sala de aula, se
deparam com o imaginário presente nas escolas de
que ele, “o professor de arte”, está ali, disponível, para
as “decorações” e outras demandas dos eventos e
festas comemorativas do calendário escolar. Portanto,
é preciso enfrentar também esse imaginário do
professor de arte polivalente que está estabelecido na
cabeça do gestor – por uma questão
administrativa/financeira –, da direção da escola, das
coordenações pedagógicas, dos outros professores da
escola, dos pais e dos próprios alunos. Então, não é
tarefa nada fácil.

Nélia Lúcia Fonseca:

Quais as principais referências da área de Teatro que
são abordadas em suas disciplinas?

Edson Fernando Santos da Silva:

Os reformadores do teatro do século XX são as leituras
mais visitadas e trabalhadas em minhas disciplinas e,
arrisco dizer, ao longo do curso inteiro. Dentre eles
posso citar: o russo Constantin Stanislavski (1863-1938), 
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o alemão Bertold Brecht (1898-1956), o francês
Antonin Artaud (1896-1948), o polaco Jerzy Grotowski
(1933-1999) e o italiano Eugênio Barba (1936). Esses
autores investigam e propõem novas abordagens,
campos de estudos e/ou metodologias de atuação
que colocam no centro do debate a arte do ator,
coisa que, até então, havia sido pouco explorada
pelos pensadores do teatro do ocidente, cujo eixo
central de reflexão sempre esteve voltado para a
composição do texto, da literatura dramática e,
portanto, para o trabalho do dramaturgo e não do
ator. Outros autores transitam em disciplinas mais
específicas do curso, como: os estudos da
performance, do americano Richard Schechner (1934);
o conceito de teatro pós-dramático, do alemão Hans-
Thies Lemann (1944); os procedimentos do teatro do
oprimido, do brasileiro Augusto Boal (1931-2009). Esse
pequeno leque de autores de referência me permite
inferir – com algum risco, é claro, afinal estou
considerando uma parcela de conteúdos que são
abordados no curso, a parcela mais diretamente
ligada àquilo que ministro em minhas disciplinas e não
ao todo da formação oferecida aos alunos – que o
curso de licenciatura em Teatro tem potencial para
formar um profissional com perfil de “artista-
professor”. Quero dizer com isso que ao longo do curso
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os alunos têm oportunidade de exercitar, de modo
razoável, a linguagem teatral por meio de vivências
práticas ou laboratórios de criação nos quais é
possível apreender a linguagem na perspectiva
fenomenológica de quem se coloca em cena, de quem
participa ativamente de pelo menos um processo
criativo. Isso é revelador de que o próprio corpo
docente que elaborou o primeiro PPC da licenciatura
em teatro, possui esse perfil de “artista-professor” e já
vinha atuando, de modo consistente, há décadas, na
formação de atores e “professores de teatro” por meio
do curso técnico, tal como contextualizei na terceira
pergunta. Então, me parece evidente que esse tipo de
compreensão, concepção e abordagem metodológica
encontre-se presente na gênese da criação da
licenciatura em Teatro da UFPA e que opere ainda
hoje com bastante eficácia. Eu mesmo sou defensor
desse perfil de formação (artista-professor), pois além
de ter sido formado nele, observo que é a partir do
exercício na linguagem artística que é possível
apreender e ensinar a linguagem teatral em si e,
portanto, os princípios estético-ético-poéticos devem
vir antes ou simultaneamente com as questões de
ordem didático-pedagógicas; e, por isso, defendo um
perfil de formação de  “artista-professor”  e não de um 
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“professor-artista”.  Não estou dizendo que as questões
didático-pedagógico-políticas diretamente ligadas
ao ensino do teatro na educação básica devam ser
negligenciadas ou colocadas em segundo plano, como
se tivessem menor importância, como se fossem de
segunda categoria, mas que as questões didático-
pedagógico-políticas ganham outra conotação e
natureza quando colocadas a partir da apreensão
prática na linguagem teatral. Um aluno de
licenciatura em teatro que participou de pelo menos
um processo criativo e que pode exercitar e
experienciar os elementos técnicos da encenação
teatral (como criação de cenografia, iluminação,
figurino, sonoplastia etc.) com o mínimo de
infraestrutura cenotécnica – e o curso de licenciatura
em Teatro e a própria Escola de Teatro e Dança da
UFPA sempre zelam por tentar oferecer minimamente
essa infraestrutura – não deixará de exercitar a
linguagem teatral na sua futura sala de aula da
educação básica por não contar com a mesma
infraestrutura cenotécnica que outrora a ETDUFPA lhe
ofereceu; certamente ele irá procurar meios para
driblar as condições desfavoráveis da escola e
desenvolver a linguagem teatral na prática,
oferecendo aos alunos,  de algum modo,  a vivência na

p.76



linguagem. A questão, então, não é que sem o
exercício na linguagem teatral não se pode ensinar
teatro na educação básica, a questão é que um aluno
formado com perfil de “artista-professor” certamente
não será àquele que se contenta em fazer teatro de
qualquer jeito, mas antes àquele que entendi a
necessidade de se batalhar para ter um espaço
minimamente digno dentro da escola para o exercício
da linguagem teatral. Já imaginou todas as escolas do
estado e município com seu próprio teatrinho de
bolso? Esse sonho certamente encontrará eco no
“artista-professor”, ao passo que não arrisco dizer o
mesmo no caso do “professor-artista”. 

Nélia Lúcia Fonseca:

Você considera importante os professores do curso de
Licenciatura em Teatro desenvolver um trabalho
interdisciplinar com os discentes tendo como
referência a Base Nacional Comum Curricular -
BNCC? Os professores conseguem articular essa
perspectiva interdisciplinar na formação de
professores?

Edson Fernando Santos da Silva:

Considero importante, mas confesso que só muito
recentemente estou me aproximando desse debate
com o foco na BNCC, e isso em virtude das ocorrências
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dos editais para contratação de  professores de Arte
que já foi mencionado anteriormente. O curso de
licenciatura em Teatro tem disciplinas específicas que
abordam a BNCC, assim como outros documentos
importantes para a formação dos nossos alunos, mas
não percebo articulação interdisciplinar com os
demais componentes curriculares do curso. Em 2020
iniciamos uma primeira tentativa de ação
interdisciplinar envolvendo todas as disciplinas do
primeiro semestre da turma de calouros. A ideia básica
é traçarmos um trabalho em conjunto entre as
disciplinas, superando a compartimentalização dos
procedimentos sejam eles metodológicos,
epistemológicos e/ou meramente avaliativos.
Infelizmente a pandemia de Covid-19 interrompeu essa
iniciativa e até o presente momento ainda não
conseguimos retomar o plano inicial. Acerca das
discussões que são necessárias para encaminhar essas
demandas interdisciplinares voltadas   diretamente  a 
 BNCC   junto   ao   curso   de licenciatura em teatro,
eu, Geane Oliveira e Tamilis Abreu, essas últimas,
egressas do curso de licenciatura em Teatro e que
atuam em sala de aula na educação básica – a
primeira no município de Maracanã e a última em
Belém e Ananindeua – estamos organizando uma
atividade   de  formação   pra  acontecer  ainda  nesse 
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primeiro semestre de 2022. O tema proposto ao
colegiado do curso será “Polivalência travestida de
interdisciplinaridade: enfrentamentos imediatos no
ensino da Arte/Teatro". Nossa expectativa é
realizarmos um ciclo de discussões que impulsione e
engaje alunos e professores do curso nessa luta. 

Néila Lúcia Fonseca:

Os discentes e docentes do curso de Licenciatura em
Teatro participam do movimento Pró-Associação de
Arte/Educadores do Pará e da Federação de
Arte/Educadores do Brasil?

Edson Fernando Santos da Silva: 

Infelizmente o envolvimento é muito baixo. É possível
contar na palma de uma mão o número de alunos do
curso que estão ativamente participando dessa luta.
Além das alunas egressas que já citei, temos ainda a
Chrissie Lima e a Tertuliana Lopes – essa última ainda
cursando a licenciatura. Minha expectativa é ampliar
a adesão a partir das atividades formativas que
pretendemos ofertar.

Referência
ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. Trad. Teixeira
Coelho. São Paulo: Max Limonad Ltda, 1984.
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Agenda de eventos

ConFAEB 2022

 

Local: 

Juiz de Fora/MG
 

Data: 

26 de novembro a 
01 de dezembro de 2022

 

Mais informações nas próximas
edições da Revista da FAEB.
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Até o dia 18 de abril de 2022 estão abertas as inscrições para
comunicações de pesquisas, relatos de experiências e
projetos educacionais, culturais e acadêmicos nas Rodas de
Conversa do Seminário Corpas, Saberes e Territórios nas
Artes e na Educação. O seminário é uma realização do Grupo
de Estudos Egungun com o GPIHMAE, o IA-UNESP e o Sesc
Avenida Paulista e acontecerá entre os dias 04 e 07 de maio
de 2022 em formato remoto/on-line. As inscrições de
comunicações são gratuitas. Para mais informações acesse:
www.even3.com.br/corpas_saberes_territorios (link na bio
do instagram).

Instagram:
https://www.instagram.com/p/CbsoWn9OWYZ/?
utm_medium=copy_link
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Diretoria Informa

Já conhece o livro da FAEB de 
comemoração aos 30 anos do 
ConFAEB?

O Livro tem foco e objetivo de 
comemorar mais de três 
décadas do ConFAEB, registrar 
as ações históricas e políticas 
que marcaram o desenvolvimento 
do componente curricular Arte na 
educação básica e ensino superior. 
Inspirar, instigar, mover e motivar a luta pela
Arte/Educação no Brasil fazem parte das ações da
FAEB (gestão 2019-2021).

Seu lançamento ocorreu no XXX CONGRESSO
NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES
DO BRASIL, juntamente com o VIII CONGRESSO
INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES – 2021,
realizado em Pelotas/RS, acerca da temática
"Poéticas para transcender e enfrentar o amanhã".

Adquira o seu livro em: 

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/3
6620-compartilhar-narrativas-sobre-formacao-arte-

e-ensino-no-brasil
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