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RESUMO 

Esta dissertação pretende despertar o sentimento de pertencimento e cuidado com o 
patrimônio público e escolar a fim de levar os alunos em situação de vulnerabilidade 
e conflito social a transformarem sua realidade local, trabalhando  através de oficinas 
de  (pintura, teatro, dança, música) o sentimento artístico com o fim de sensibilizar os 
alunos para o mundo escolar e social, criando um produto educacional capaz de 
oportunizar a replicação destas vivências artísticas em outros ambientes escolares 
trazendo uma reflexão no que diz respeito ao desenvolvimento da arte, bem como sua 
importância na Educação pela necessidade de um olhar humanizado no 
desenvolvimento de sujeitos, capazes de tornarem-se conscientes, transformadores 
e pertencentes do seu meio. Ao abordar o tema, percebemos que é necessário abrir 
um campo de reflexão sobre a importância da Arte e isto significa que é preciso torná-
la acessível a todos os sujeitos. Ao mesmo tempo, a Arte se mostra um caminho 
possível de modificação e transformação da própria história de vida das pessoas como 
mecanismo de superação e transformação da própria realidade. Faz-se uso da 
metodologia bibliográfica para o levantamento das obras que tratam deste tema; em 
seguida, se fez uso da pesquisa-ação, uma vez que se pretendeu que os sujeitos da 
pesquisa envolvam-se de modo participativo e cooperativo nas atividades propostas 
por meio de oficinas de Arte (Pintura, Dança, Música e Teatro).  A abordagem foi 
qualitativa no sentido de considerar a relação entre o mundo e o sujeito. Dessa forma, 
o modo de coleta de dados foi descritivo pois pretendeu-se elencar os dados coletados 
em uma perspectiva crítica, tendo como finalidade, compreender a visão de mundo 
dos envolvidos com o mínimo de interferência possível. Os resultados apontaram 
sobre a necessidade da criação de projetos sociais que favoreçam o combate à 
violência de modo a envolver todos os integrantes da comunidade escolar nesse 
intento. Não obstante, enfatiza-se que o desenvolvimento da atividade obteve êxito no 
sentido de promover a inclusão social e de ampliar a visão para um ensino mais 
interdisciplinar e coligado com a vida cotidiana dos estudantes envolvidos no projeto, 
o que pode ser conferido nos depoimentos. 
 
 
Palavras-chave: Arte-Educação, Pertencimento, Arte-transformação. 
 



 

ABSTRACT 

This dissertation intends to awaken the feeling of belonging and care for the public and 
school heritage in order to lead students in situations of vulnerability and social conflict 
to transform their local reality, working through workshops (painting, theater, dance, 
music) artistic feeling in order to sensitize students to the school and social world, 
creating an educational product capable of providing opportunities for the replication 
of these artistic experiences in other school environments, bringing a reflection 
regarding the development of art, as well as its importance in Education by the need 
for a humanized look at the development of subjects, capable of becoming aware, 
transforming and belonging to their environment. When approaching the theme, we 
realize that it is necessary to open a field of reflection on the importance of Art and this 
means that it is necessary to make it accessible to all subjects. At the same time, Art 
shows itself as a possible way of modifying and transforming people's own life history 
as a mechanism for overcoming and transforming reality itself. The bibliographic 
methodology is used to survey the works that deal with this theme; then, action 
research was used, since it was intended that the research subjects get involved in a 
participatory and cooperative way in the proposed activities through Art workshops 
(Painting, Dance, Music and Theater). The approach was qualitative in the sense of 
considering the relationship between the world and the subject. Thus, the way of data 
collection was descriptive because it was intended to list the data collected in a critical 
perspective, with the purpose of understanding the worldview of those involved with 
the least possible interference. The results pointed to the need to create social projects 
that favor the fight against violence in order to involve all members of the school 
community in this attempt. Nevertheless, it is emphasized that the development of the 
activity was successful in the sense of promoting social inclusion and expanding the 
vision for a more interdisciplinary teaching and linked to the daily life of the students 
involved in the project, which can be seen in the testimonies. 

 
Keywords: Art-Education, Belonging, Art-transformation. 
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INTRODUÇÃO 

A arte como meio de Humanização e de transformação de sujeitos conscientes 

da sua própria realidade é um projeto que pretendeu despertar o sentimento de 

pertencimento e cuidado com o patrimônio público e escolar a fim de levar os alunos 

em situação de vulnerabilidade e conflito social a transformarem sua realidade local, 

trabalhando  através de oficinas de  (pintura, teatro, dança, música) o sentimento 

artístico com o fim de sensibilizar os alunos para o mundo escolar e social, criando 

um produto educacional capaz de oportunizar a replicação destas vivências artísticas 

em outros ambientes escolares trazendo uma reflexão no que diz respeito ao 

desenvolvimento da arte, bem como sua importância na Educação pela necessidade 

de um olhar humanizado no desenvolvimento de sujeitos, capazes de tornarem-se 

conscientes, transformadores e pertencentes do seu meio. 

A história da arte se entrelaça com a própria história da raça humana, falar 

sobre arte e falar sobre seres humanos se torna uma sinonímia, exatamente porque 

a arte, bem como a cultura são invenções humanas. Dessa maneira, começamos 

nossa reflexão investigando a importância do papel da arte muito antes dos currículos 

e das instituições de ensino, isto é, nosso trabalho se fundamenta, primeiramente, na 

necessidade d e entender a arte como peça-chave para a sobrevivência dos povos e 

como forma de expressão humana que existe desde os primórdios do período 

rupestre. Nesse período, as cenas de caça eram representadas (nas paredes das 

cavernas) sempre com animais selvagens gigantes, a fim de demonstrar o evento da 

caça da forma mais real possível. Além disso, também eram representadas cenas de 

rituais religiosos e danças, principalmente como forma de comunicação. Com o tempo, 

os seres humanos passaram a estruturar melhor a sociedade e as formas de fazer 

arte passaram a ser mais sofisticadas e mais complexas. 

Durante o período colonial nas vilas jesuíticas, registros revelam a o uso da arte 

como catequização dos indígenas por meio da literatura, música, teatro, dança, 

pintura e artes manuais. “Ensinava-se a arte renascentista, mas valorizam também as 

manifestações artísticas locais” (BUDAZ in NETO, 2004, p. 15). 

Em 1808, com a vinda da família real ao Brasil e para atender a corte 

portuguesa, destacou-se a vinda de um grupo de artistas franceses com os quais os 

estudantes poderiam aprender exercícios de cópia e reprodução de obras 

consagradas, o que caracterizou na época o ensino tradicional de artes. De outra 
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parte, a laicização do ensino no Brasil colocou fim aos colégios-seminários, havendo 

uma necessidade de dicotomização do ensino da arte, ficando dividido em Belas Artes 

e Música para a formação estética e o de Artes Manuais e Industriais para fins mais 

focados na produção em série. 

Em 1890, com a Proclamação da República, ocorreu a primeira reforma 

educacional do Brasil, marcada pelos conflitos de ideias positivistas e liberais. Os 

positivistas defendiam a necessidade de um ensino voltado ao desenho geométrico, 

pois acreditavam na função da arte para desenvolver o pensamento científico, e os 

liberais defendiam a necessidade de um ensino voltado para a preparação do 

trabalhador para o mercado de trabalho. No fim das contas, o ensino da arte acabou 

sendo direcionado para ambas, ou seja, para as técnicas científicas e para as artes 

manuais. 

Tempos depois, o ensino de arte passou a ser influenciado por movimentos 

políticos e sociais de matriz brasileira pois, após a Semana da Arte Moderna em 1922, 

os artistas modernistas da época usaram o sentido antropofágico de transformar o 

que vinha de fora, ou seja, o de devorar a estética europeia que reinava na época e 

transformá-la em uma arte brasileira, passando a valorizar a expressão singular do 

artista nacional e rompendo os modos de representação de mera cópia estrangeira. 

A partir desta situação, o ensino da arte passou a ter o seu principal enfoque 

na expressividade, na espontaneidade e na criatividade, rompendo os padrões 

estéticos da escola tradicional. Dessa forma, vários artistas começaram a defender a 

necessidade e importância da arte como disciplina escolar, pois ainda nessa época o 

ensino da arte era privilégio para alguns, de acordo com a classe social.  

Somente a partir da década de 1960, os movimentos artísticos começaram a 

intensificar-se através das Bienais, propondo um novo ensino e uma nova realidade 

social através da música, do teatro, das artes plásticas, tendo forte influência 

ideológica cultural, o que acabou por despertar a desconfiança do regime militar1 

imposto à época em nosso país. Tal desconfiança ocasionou uma intensa repressão 

a vários artistas, professores, políticos e intelectuais que se opunham a este regime. 

Todavia, tal fato teve grande importância na época, pois embora fosse contraditório 

 
1 Vale destacar que a ditadura militar brasileira foi um regime de controle político e social instaurado no 
Brasil em 1 de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985, sob o comando de sucessivos 
governos militares. 
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gerou força para tornar o ensino da arte obrigatório (disciplina de educação artística) 

no Brasil, por meio da lei n. 5.692/1971 (SUBTIL, 2012). 

Em 1988, havendo a necessidade de uma nova Constituição, os movimentos 

sociais realizaram encontros, passeatas e eventos que promoveram a discussão para 

propor novos fundamentos para a educação. Tais propostas curriculares pretendiam 

fazer da escola um espaço de transformação social; assim, o ensino da arte propôs 

uma formação do aluno pelo viés da “humanização dos sentidos” necessária à 

transformação de novas relações, valores e ações. De 1997 a 1999, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), passaram a ser os novos orientadores do ensino. 

Dessa maneira, os PCNs de Artes tiveram sua principal fundamentação na proposta 

de Ana Mae Barbosa, quando o ensino de arte passou a compor as áreas de 

linguagens, códigos e suas tecnologias.  

Em 2003, dentro do contexto do estado do Paraná, iniciou-se um processo de 

discussão e construção coletiva de uma nova diretriz curricular ampliando o conceito 

das dimensões artísticas, filosóficas e científicas dando o devido valor à arte, a partir 

do destaque dos elementos da cultura regional do Paraná. Assim sendo, houve uma 

conquista muito significativa para os professores de Arte que, através da Instrução 

Secretarial n. 015/2006 conseguiram o número de duas aulas semanais da disciplina 

nos ensinos fundamental e médio, resultando em uma equidade nas disciplinas e o 

consequente aumento do número de aulas. Além disso, ocorreu a retomada dos 

concursos públicos para professores da área pois nesse momento consolidou-se a 

exigência de profissionais habilitados para atuarem no desenvolvimento da disciplina, 

tendo em vista a busca de uma maior qualidade no ensino da arte, estimulando, 

igualmente, o estudo de professores pesquisadores. 

Outro fator muito importante foi que no ano de 2008, tivemos por meio de duas 

leis, a obrigatoriedade da ampliação das possibilidades do ensino da arte: a) a lei 

11.645/2008 que estabeleceu a obrigatoriedade da temática – “História e Cultura Afro, 

e b) lei 11.769/2008 que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da música na 

educação básica. Assim, é possível ver o quanto foram significativos esses avanços 

pois o ensino da arte passou a se preocupar com o desenvolvimento do sujeito frente 

à sociedade levando em conta todo conhecimento vindo do aluno e sua aplicação no 

mundo dos saberes e das vivências. Dito isso, se faz necessário compreendermos 

alguns aspectos importantes que dão sentido e significado ao estudo e ao papel da 

arte dentro dos currículos escolares. Desse modo, nosso texto versará, além desta 
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introdução, sobre os seguintes tópicos: - Problema de Pesquisa,  Objetivos (Geral e 

Específicos) - Justificativa- Capítulo 1 (Arte na educação; As Leis Nacionais e suas 

orientações para o ensino da Arte; Arte como humanização; Diretriz Curricular de 

Educação Básica do Paraná); - Capítulo 2 (Ensino da Arte Hoje, Políticas Públicas, 

Ecoformação, Transdisciplinaridade), - Capítulo 3 (Metodologia da Pesquisa e todos 

os seus pormenores); Capítulo 4 – Resultados e Discussões; Considerações Finais, 

Referências e Anexos/Apêndices. Tais elementos nos ajudarão a verificar que, além 

do fato da arte ser um elemento realmente humano, ela também tem o valor de 

transformar, revolucionar e conscientizar a vida de muitas pessoas que estão à 

procura de um sentido para suas vidas.  

A violência hoje se faz presente nas escolas podendo ser identificada de 

diversas formas devido ao fato dos alunos/sujeitos não se sentirem, muitas vezes, 

pertencentes ao ambiente escolar. Dessa forma, é preciso considerar formas de 

ensino que possam despertar o interesse, e a transformação desses sujeitos na 

medida em que sejam capazes de reconhecer o seu pertencimento não apenas ao 

local de ensino, mas também à sociedade e ao mundo. 

Vemos ao longo dos anos que a violência vem tomando conta das escolas, 

onde os alunos não fazem uso/cuidado devido do espaço escolar. Vemos que a 

preservação da escola é esquecida e o patrimônio escolar/social é vilipendiado. 

Mesas riscadas, portas quebradas, murros com pichações, bancos de praças 

vandalizados são cenas comuns nas escolas e em muitas cidades. Precisamos 

estudar e entender quem são esses sujeitos, e o que os leva agir de tal forma, que 

realidade vivem, que experiências trazem consigo, que expectativas tem para o futuro, 

e o que esperam da escola e, principalmente, se esses sujeitos se veem como 

coautores da sua própria trajetória de vida. 

Isto posto, sabemos do histórico de violência na vida desses alunos, como: 

(registro de passagem na polícia por furto, uso ou venda de entorpecentes, 

desestrutura/violência familiar), mas como a escola pode interferir na vida desses 

alunos de maneira significativa? Assim, parte-se do pressuposto de que é possível 

levar esses alunos a transformar o local em que vivem e que é possível motivar esses 

alunos ao cuidado dos ambientes escolares que eles frequentam, seja por meio da 

das práticas artísticas, seja por meio de uma formação transformadora e humanizada 

pelo conhecimento da história da arte. 
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CAPÍTULO 1 - O papel da Arte  Educação  

1.1 ARTE NA EDUCAÇÃO 

Pensar a arte na educação é fundamentar e ampliar a possibilidade de 

conceitos e visões de mundo. Nesse processo, várias formas de utilizar e conceituar 

a arte passaram a ser significadas a partir das ideias de Platão. Ele nos traz, como 

definição, a arte como mimese (imitação); seu pensamento baseava-se na 

diferenciação entre o mundo inteligível - o mundo das ideias, da inteligência e o mundo 

das coisas sensíveis, o mundo dos seres vivos e da matéria (BOSI, 1991). 

Segundo Platão, toda representação artística é uma forma de recordar aquilo 

que está no mundo das ideias. É sempre uma imitação ou cópia imperfeita das ideias 

perfeitas, Platão, em suas grandes ideias, afirmava que o mundo das ideias era o 

único mundo verdadeiro, mundo sensível era apenas sombra ou cópia, o qual teria 

menor importância. Sendo assim, a arte passou a ser reduzida a uma simples 

reprodução, uma cópia ilusória, como algo sem valor. Já para Aristóteles, a verdade 

do conhecimento humano reside não num mundo transcendente, separado das coisas 

e da experiência, mas nas formas que as coisas contêm e nas marcas correlatas que 

ficam impressas nas ideias da mente humana (apud CABRAL, 2022). A arte é uma 

representação total de algo, porém necessita de uma reflexão e sentimentos criados 

pelo artista como sustentação do seu processo de criação (MARCONATTO, 2021). 

Aliás, é assaz necessário destacar que a arte para Aristóteles tem um papel de catarse 

e de aperfeiçoamento do sujeito, contribuindo para o autoconhecimento e sua 

transformação. 

Dessa forma, mesmo que as ideias de Platão e Aristóteles tenham sido 

apresentadas no século IV a.C., elas permanecem vivas nos modos de compreensão 

da arte. Aliás, a arte passou a trabalhar concepções como imitação e representação 

a partir destes dois pensadores gregos que se fazem presentes nas aulas e no 

processo educativo-criativo da arte ainda hoje. Dessa maneira, o ensino da arte se 

baseia numa reflexão da real necessidade da sua função, ampliando a diversidade de 

pensamento, de criação artística, bem como, o pensamento crítico, pautando-se em 

diálogos entre a realidade da sala de aula e o conhecimento aplicado. Dessa forma, 

trazemos abaixo um aparato da mudança dos conceitos dentro desse avanço da arte, 

bem como, as contribuições trazidas por leis e orientações nacionais e estaduais 

como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996), os PCNs (Parâmetros 
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Curriculares Nacionais, 1997), as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais, 2013), o 

PNE - (Plano Nacional de Educação, 2014), a BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular, 2017) e o CREP - (Currículo da Rede Estadual Paranaense, que ainda está 

em andamento). 

1.2 AS LEIS NACIONAIS E SUAS ORIENTAÇÕES PARA O ENSINO DA ARTE 

Para começarmos a falar em educação no ensino da arte, apresentam-se aqui 

as contribuições da LDB, no que diz respeito às leis e subsídios da importância na 

formação da vivência humana nas instituições de ensino.  

Também conhecida como LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a Lei 

no 9.394/1996 regulamenta o sistema educacional do País, tanto no âmbito público 

quanto no privado. Afirmando o direito à educação, garantido pela Constituição 

Federal de 1988, que delibera sobre as responsabilidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

Sendo assim, segundo o TÍTULO I – Da Educação Art. 1º  

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
§ 1o Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.  
§ 2o A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. (BRASIL, 1996). 

Dessa forma, conforme consta em documentos editados e oficiais cabe à 

escola/educação, ter como por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania. Assim na seção III – Do Ensino Fundamental: 

Inciso II, III e IV do inciso 32, constata-se que:  

A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o 
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 1996). 

Nesse excerto, verifica-se a necessidade de se compreender o valor e a 

importância de uma formação humana voltada não apenas para os conhecimentos 

técnicos, mas principalmente para uma visão integrada das relações humanas e para 

a convivência social. Dessa forma, o que os documentos da LDB mostram é a 
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importância da escola no desenvolvimento da relação humana, dos direitos e da 

capacidade social de transformação e a relação de suas vivências com o mundo. 

Além disso, outras contribuições através de documentos que oficializam a 

importância da Arte podem ser encontradas nos PCNs, pois os parâmetros 

curriculares nacionais são conhecimentos que fortalecem o crescimento e 

desenvolvimento de cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seus papeis 

em nossa sociedade. 

Assim, os PCNs (BRASIL, 2001)2 aqui citados trazem seu aporte nos saberes 

tradicionais, mas também nos trazem reflexões sobre problemas sociais recentes tais 

como o meio ambiente, a saúde, a sexualidade e questões éticas relativas à igualdade 

de direitos, à dignidade do ser humano e à solidariedade. Questões bastante caras 

para a proposta deste projeto de pesquisa. 

Nesse sentido, o propósito do Ministério da Educação e do Desporto, ao 

materializar os Parâmetros, foi o de apontar finalidades de qualidade que ajudem o 

aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, 

conhecedor de seus direitos e deveres, podendo ser flexível e adaptado à realidade 

de cada região. 

Para isso, fez-se necessária uma proposta educacional que tivesse em vista a 

qualidade da formação a ser oferecida a todos os estudantes, um ensino de qualidade 

adequado às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade 

brasileira, que se considera os interesses e as motivações dos alunos e que garantisse 

uma aprendizagem para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, 

capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em 

que vivem. 

Segundo a LDB, na 

[...] proposta geral dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Arte tem uma 
função tão importante quanto a dos outros conhecimentos no processo de 
ensino e aprendizagem. A área de Arte está relacionada com as demais áreas 
e tem suas especificidades. (BRASIL, 1996) 

Conforme as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), “a Arte 

passa a ser vista como uma área de conhecimento, e não mais somente como uma 

atividade dentro da escola” (BRASIL, 1996, p. 9). 

 
2 Vale lembrar que a primeira edição é de 1997, mas a edição usada para o desenvolvimento deste 
trabalho é de 2001. 
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As orientações aqui citadas dentro das leis e orientações dos PCNs, orientam 

que as atividades aqui propostas devam garantir as crianças e jovens o seu 

desenvolvimento de maneira interessante, imaginativa e criadora. Assim, fazer e 

pensar a arte se tornam um processo conjunto e interdependente, que exercita modos 

de expressão e comunicação, capazes de trazer benefícios na saúde física, na 

cognição, na saúde psicológica e nos laços interpessoais, promovendo o 

desenvolvimento econômico, cultural e social de pessoas separadamente ou grupos 

sociais. 

O papel da Arte-Educação, segundo os PCNs, tem o papel de despertar a 

capacidade de criação e ajudar a externar os sentimentos, permitindo compreender 

os planos de expressão de cada estudante e de fazê-lo interagir com seus 

semelhantes e de trabalhar com sua inserção social. Assim sendo, o papel da Arte na 

escola é ensinar conteúdos assim como o papel social da arte e, ao mesmo tempo, 

dar um entendimento de mundo mais amplo aos estudantes (BRASIL, 1998). Dessa 

forma, a escola é um espaço de comunicação entre as pessoas e povos, dando 

subsídios para compreender melhor a vida e proporcionar a união da nossa 

racionalidade com nossas emoções e a nossa atividade corporal. 

Nessa dimensão, o ensino da arte nas escolas deve manter a finalidade da 

educação escolar como um todo, pois a arte possui o objetivo de ponderar o papel do 

indivíduo enquanto cidadão e transmissor de conhecimentos, contribuindo com o seu 

processo de socialização na sociedade em que vive. A arte serve para o ser humano 

expressar seus sentimentos, pensamentos e convicções. Assim, seguindo o texto, 

trazemos uma contribuição do PNE e da BNCC no que diz respeito a esse caminhar 

da contribuição do ensino da arte no Brasil. 

Criado com a proposta de objetivos e metas, o Plano Nacional de Educação 

(PNE) é uma lei brasileira que estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento 

nacional, estadual e municipal da educação e obriga os “tomadores de decisão” a criar 

medidas próprias para alcançar as metas educacionais previstas para o período de 

2014 a 2024. 

Assim, o Plano Nacional de Educação - Lei n° 13.005/2014, estabelece de 

modo mais criterioso o que já estava predisposto no art. 214, da Constituição Federal 

(após revisão da EC 59/2009) que diz: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
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colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 
I – Erradicação do analfabetismo; 
II – Universalização do atendimento escolar; 
III – Melhoria da qualidade do ensino; 
IV – Formação para o trabalho; 
V – Promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 2014) 

Embora a legislação proponha uma educação interdisciplinar e nos 

documentos estejam garantidas melhorias da qualidade do ensino através da 

promoção humanística e cultural e a valorização da condição humana, acima de todas 

as coisas; é preciso destacar, dentro deste conjunto de prerrogativas, a importância 

do ensino da Arte que nos possibilita essa sensibilização do sujeito, tanto quanto o 

conhecimento. 

Dessa forma, corroboramos com a necessidade de investimentos na formação 

de professores capazes de interagir com saberes de diversas áreas do conhecimento 

e de diferentes disciplinas. O ensino da Arte deve existir em todas as séries da 

Educação Básica assegurando-se a educação da sensibilidade, pois é preciso educar 

pessoas não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Nesse sentido, não 

bastam palavras bonitas e concepções de ensino que apreciem o sujeito em sua 

construção pessoal, cultural e artística, se não saírem dos papeis legais e forem 

colocados em prática. 

Para entendermos qual a importância da Arte no currículo, precisamos buscar 

na BNCC qual é o significado da Base Nacional Comum Curricular e o que ela 

determina sobre os direitos de aprendizagem de todos os alunos do Brasil. Assim, um 

dos grandes contributos da BNCC está no seu enfoque sobre os conhecimentos e as 

habilidades fundamentais que todos os alunos e alunas devem ter sobre a diversidade 

do conhecimento, pois todo estudante tem o direito de aprender. 

Em outras palavras, a BNCC determina que qualquer aluno de qualquer região, 

raça ou classe socioeconômica do Brasil deve aprender as mesmas habilidades e 

competências em todo seu caminhar educacional. Sendo assim, ela passa a ser 

obrigatória pois já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996) e no Plano Nacional da Educação (2014-2024). 

Assim a BNCC começou a ser discutida, em 2015, tendo como premissa a 

necessidade de uma unificação de conteúdos entre diversos governos e gestões que 
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se sucederam após a sua primeira concepção. Milhares foram as contribuições de 

docentes em consultas e audiências públicas, através de seminários estaduais, 

organizados entre educadores e alunos e, finalmente, em dezembro de 2017, a BNCC 

foi homologada pelo MEC e passou a ter sua validade em todo o Brasil, trazendo 

mudanças significativas nas políticas educacionais, na elaboração dos currículos 

locais, na formação continuada dos professores, na elaboração de materiais didáticos, 

nas avaliações e no apoio pedagógico aos professores e alunos.  

Assim, com todas essas evoluções e necessidades de um currículo norteado e 

fundamentado na preocupação de um melhor ensino, a disciplina de Arte também 

passou por mudanças significativas que buscaram despertar e desenvolver o máximo 

das habilidades possíveis e necessárias de um educando, para transformá-lo em um 

ser completo e capaz de se identificar com as mais variadas formas de sensibilidade 

da Arte.  

Por este prisma e de acordo com documentos norteados pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), a Arte é tratada como componente curricular que integra 

as quatro “linguagens artísticas” que estão organizadas em unidades temáticas. 

Assim, segundo a BNCC, elas estão condensadas em “Artes visuais, Dança, Música 

e Teatro”: 

Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal 
como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) e está orientado pelos princípios éticos, 
políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2018). 

Desse modo, precisamos entender o que vem a ser esse documento normativo 

e como ele define quais são as aprendizagens fundamentais para que todos os alunos 

desenvolvam seus conhecimentos ao longo da sua vida escolar. Assim sendo, todos 

os direitos e fundamentos de qualidade da Educação Básica estão calcados no 

objetivo principal da educação que é o de unificar os conteúdos formativos de maneira 

significativa, de modo a preparar estes alunos para a vida social e profissional. Para 

tanto, é preciso destacar a necessidade de uma formação holística e integrada com o 

mundo. Assim, ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais 

deliberadas na BNCC devem garantir aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, com os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

https://fundacaolemann.org.br/noticias/a-aprovacao-e-a-homologacao-da-bncc
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Ao determinar essas competências, a BNCC reconhece que a “educação 
deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação 
da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, 
voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se 
também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) 
(BRASIL, 2018). 

Na BNCC, entende-se que competência é a mobilização de conhecimentos 

(procedimentos e conceitos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver ações complexas da vida cotidiana, tendo em vista o 

pleno exercício da cidadania e o preparo para o mundo do trabalho.  

Na BNCC prevê-se que os processos de criação sejam relevantes quanto a 

eventuais assuntos sociais, culturais e formativos que possam refletir formas 

inovadoras de ensino que sejam capazes de dar visibilidade aos processos de 

aquisição do saber. Dessa maneira, os educadores devem buscar, portanto, formas 

de documentar estes percursos de criação dos alunos, a fim de que possa repetir 

esses modelos em outros espaços escolares. 

Diante disso, é importante destacar que as competências gerais da Educação 

Básica, apresentadas inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático 

proposto pelas três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos já 

previstos na LDB (BRASIL, 1996). As aprendizagens essenciais definidas pela BNCC 

foram sintetizadas em asseguram o desenvolvimento das seguintes competências: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre 
o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
para continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais e participar de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital bem como conhecimentos 
das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
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6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 
de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e 
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta. 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 
2018). 

Dessa forma vemos que a proposta da BNCC, nos traz uma profunda reflexão 

da importância do desenvolvimento integral do aluno, no que diz respeito a oportunizar 

uma vivência escolar mais significativa e envolvida com o mundo, dando-lhes uma 

capacidade e um senso de respeito à sociedade local e mundial. Assim, dessa forma, 

dentro do material da BNCC, o Ensino Fundamental organiza-se em cinco áreas do 

conhecimento: Linguagens • Matemática • Ciências da Natureza • Ciências Humanas 

• Ensino Religioso - Essas áreas, como bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, 

“favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes 

componentes curriculares” (BRASIL, 2010, p. 13). 

Cada área do conhecimento tem sua importância no papel da formação integral 

dos alunos do Ensino Fundamental e destaca as particularidades para o Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, atendendo tanto as características dos 

estudantes, quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessas fases da 

escolarização. 

A proposta fica mais clara quando vemos a importância das atividades do 

pensamento humano nas práticas sociais e como elas são mediadas por diferentes 

linguagens como a verbal (oral ou visual-motora, como Libras e escrita), corporal, 

visual e sonora. 

Por meio dessas práticas, os alunos podem interagir consigo mesmos e com 

os outros, constituindo-se como sujeitos sociais e conscientes de seu meio. Na BNCC, 
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a área de Linguagens é realizada pelos componentes curriculares como: Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física. A finalidade principal é facilitar a participação dos 

estudantes em linguagens diversificadas, que sejam capazes de ampliar suas 

capacidades de expressão em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como 

também, melhorar seus conhecimentos sobre essas linguagens. 

Como vimos, a BNCC nos direciona para novos desafios e nos leva a refletir 

de maneira ampla sobre as estratégias de ensino e aprendizagem para a Arte. Desse 

modo, a reflexão, o estudo, a troca de experiências e o trabalho em equipe passam a 

ser essenciais para a construção de um currículo cada vez mais consistente, coerente 

e humanizador. A BNCC propõe, dessa forma, que os alunos assumam o papel de 

protagonistas do processo e que se sintam livres para criar, expressar seus 

pensamentos, dando espaço para a vivência à sensibilidade de maneira significativa. 

Em outras palavras, o trabalho nas aulas de arte deve ser feito considerando também 

o interesse dos alunos, assegurando o desenvolvimento de suas habilidades 

essenciais. 

O componente curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos alunos 
com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e 
o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o exercício 
da cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e favorece o 
reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas (BRASIL, 2018, p. 
195). 

Assim, para um bom aproveitamento do conteúdo, a BNCC recomenda que o 

conhecimento de artes seja interativo envolvendo criação, leitura, produção, 

construção, exteriorização e reflexão sobre o material apresentado, pois se entende a 

arte como um processo de conhecimento da complexidade do mundo, capaz de 

favorecer o respeito e promover a cidadania. 

Além das linguagens, a BNCC propõe as seis dimensões do conhecimento, 

cujo objetivo está centrado na superação do conhecimento conteudista das 

linguagens e devida inserção do aluno em um contexto sociocultural. Essas 

dimensões não são “eixos temáticos ou categorias, mas de linhas maleáveis que se 

interpretam, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em arte na 

escola” (BRASIL, 2018). Assim segue abaixo, de modo detalhado, quais são as 

dimensões do conhecimento: 

•Criação: Refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e 

constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere 
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materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, 

acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão trata 

de apreender o que está em jogo durante o fazer artístico, que é um processo 

permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e 

inquietações. 

•Crítica: Refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a 

novas compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de 

relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e 

manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação 

e pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, 

filosóficos, sociais, econômicos e culturais. 

•Estesia: Refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, 

ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. 

Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de 

conhecer a si mesmos, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, 

percepção, intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência. 

•Expressão: Refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as 

criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual 

quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com os elementos 

constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas 

materialidades. 

•Fruição: Refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para 

se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão 

implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções 

artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais.  

•Reflexão: Refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações 

sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É a 

atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja 

como criador, seja como leitor. 

Vemos que essas dimensões buscam facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem em Arte, unificando os conhecimentos do componente curricular, uma 

vez que os conhecimentos e as experiências artísticas são constituídos por vivências 

corporais, sensoriais, visuais, plásticas e sonoras, que possibilitam aos alunos 

explorar as diferenças entre várias dimensões da arte, bem como, conhecer outros 
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espaços e outras vivências expressivas, de modo a ampliar a visão que eles possuem 

sobre a arte e garantindo-lhes o desenvolvimento de suas competências específicas. 

Assim em sintonia com a BNCC, o estado do Paraná3 desenvolveu o CREP 

(Currículo da Rede Estadual Paranaense). Ele está em completa harmonia com o já 

aprovado Referencial Curricular do Paraná que estipula princípios, direitos e 

orientações acerca dos conteúdos para cada componente curricular em cada ano do 

Ensino Fundamental. Essa organização tem como objetivo fortalecer o processo de 

ensino-aprendizagem, trazendo maior nitidez dos conteúdos que darão suporte para 

o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, assim como materializar o 

trabalho na rede estadual de ensino. 

Os conteúdos expressam os conhecimentos que o estudante deve ter para 

prosseguir no seu percurso escolar, atingindo os objetivos de aprendizagem indicados 

no Referencial. Decorrente dos organizadores curriculares de cada componente, os 

conteúdos chegam à especificidade da aula e facilitam as escolhas metodológicas do 

professor e os processos contínuos de avaliação. Ao planejar a sua prática docente, 

o professor precisa ter claro, em sua mente, a relação entre o conteúdo e o objetivo 

da aprendizagem. Nessa relação, a maneira como será desenvolvida a aula (a 

metodologia, a abordagem e as estratégias utilizadas pelo professor) será essencial 

para a garantia da aprendizagem. 

A organização disposta no CREP organiza-se no formato de colunas com 

códigos específicos aos objetivos do Referencial Curricular do Paraná. Esses códigos 

foram criados e estão organizados com os códigos da BNCC, favorecendo a 

associação dos conteúdos do livro com a organização dos objetivos. Os códigos 

facilitam o diálogo entre os documentos curriculares de diferentes localidades. 

Outrossim, o Currículo da Rede Estadual Paranaense (CREP) tem como finalidade 

complementar, reorganizar o Referencial Curricular do Paraná, abordando as 

principais necessidades e características da nossa rede de ensino com a BNCC. Nele, 

são elencadas sugestões e orientações de conteúdos adequados à nossa realidade 

regional, as quais devem servir como base para o desenvolvimento de competências 

e habilidades fundamentais para a trajetória dos estudantes nesta etapa de formação, 

e para que estes possam atuar em sociedade, agindo, crítica e responsavelmente, 

frente aos desafios do mundo contemporâneo.  

 
3 A pesquisadora atua há mais de 10 anos na rede estadual de ensino do estado do Paraná e este 
documento é de vital importância para a compreensão teórica deste trabalho. 
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O CREP, dessa forma, apresenta-se como instrumento de trabalho que objetiva 

orientar a construção das Propostas Pedagógicas Curriculares (PPC), dos Planos de 

Trabalho Docente (PTD) e dos Planos de Aula. O Currículo da Rede Estadual 

Paranaense, portanto, é um instrumento de fundamental importância para a prática 

docente, pois apresenta um conjunto de conteúdos e de competências gerais e 

específicas para cada componente curricular, bem como, reflexões sobre 

metodologias que potencializam as aprendizagens e o processo avaliativo-formativo 

dos estudantes. 

Dentre essas orientações, as Competências Gerais da Educação (CGEs) 

presentes no CREP, nos trazem a reflexão das mudanças em conceitos que assim se 

tornaram mais esclarecedores quando falamos de cidadania, projeto de vida e 

responsabilidade. As competências gerais da Educação Básica envolvem as várias 

mobilizações de conhecimento que são realizadas quando se trata de pensar em 

princípios éticos, estéticos e políticos que objetivem a formação humana em suas 

múltiplas possibilidades. Dessa forma, os CGEs favorecem o aluno a compreender 

um desenvolvimento humano diferenciado, amplia seu repertório cultural e digital, 

melhora a sua análise sobre as relações entre trabalho e projeto de vida; e aprimora 

seu autoconhecimento, seu autocuidado, sua empatia e a cooperação com seus 

colegas escolares. Dessa forma, o CREP (em coadunação com a BNCC) tem o intento 

de tornar os estudantes, cidadãos mais responsáveis e mais capazes de atuar e 

transformar a sociedade, bem como, humanizá-los para o desenvolvimento de uma 

consciência holística, interdisciplinar e sustentável.  

1.3 ARTE COMO HUMANIZAÇÃO 

Diante do exposto no item anterior, o ensino da arte passa a ter fundamental 

sentido no que se refere a representação e a expressão da capacidade de 

transformação dos seres humanos. Para Fischer, 

A arte, está presente desde os primórdios da humanidade, é uma forma de 
trabalho criador. Pelo trabalho, o ser humano transforma a natureza e a si, 
pois ao produzir a própria existência retirando da natureza o seu sustento, 
transforma os objetos em ferramentas que lhe possibilitam acelerar o 
processo de transformação do natural em humano (FISCHER, 2002, p. 23). 

Vemos que o ser humano é capaz de produzir, recriar e, principalmente, através 

da arte, buscar a sua transformação. A arte passa a ter o conceito de humanização, 

pois é por meio dela que o ser humano se torna consciente da sua existência individual 
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e social, levando-o a interpretar o mundo e a si mesmo. Segundo as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica, o ensino da arte, “deve interferir e expandir os 

sentidos, a visão de mundo, aguçar o espírito crítico, para que o aluno possa situar-

se como sujeito de sua realidade e de sua transformação histórica” (PARANÁ, 2008, 

p. 56). 

Nesse sentido, educar os alunos em arte é possibilitar-lhes um novo olhar e 

“um novo ouvir”, mais crítico e interpretativo, capaz de ver a realidade com 

possibilidades novas de transformação. 

Vemos que a arte tem uma imensa capacidade de desenvolver o 

questionamento crítico e a sensibilização dos estudantes, principalmente, tendo em 

vista, a colaboração de uma formação mais dignificante para o mundo, sendo capaz 

de contribuir significativamente para a humanização dos sentidos, seja para a 

superação de um olhar reducionista do mundo ou para o aprofundamento de temas 

relacionados ao saber da arte. Diante disso, é preciso destacar as competências 

especificas do ensino da arte, com base na BNCC: 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções 
artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das 
comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos 
tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, 
histórico, social e sensível à diferentes contextos e dialogar com as 
diversidades. 
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas 
integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias 
de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições 
particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas 
articulações. 
3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – 
especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a 
identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas, 
reelaborando-as nas criações em Arte.  
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a 
imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da 
Arte.  
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e 
criação artística.  
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, 
compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e 
de circulação da arte na sociedade. 
7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, 
tecnológicas e culturais por meio de exercícios, produções, intervenções e 
apresentações artísticas.  
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e 
colaborativo nas artes.  
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, 
material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo 
(BRASIL, 2018). 
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Dessa forma, o ensino de Arte deve proporcionar aos alunos a possibilidade de 

desenvolver o seu fazer investigativo e de se expressarem criativamente em seu meio, 

de maneira que as experiências e vivências artísticas estejam centradas nos 

interesses dos próprios educandos. Assim, visto que, dessa forma, o Ensino da Arte 

necessitou de adaptações regionais para amparar os estudantes - oportunizando-lhes 

a manifestação cultural nas mais diferenciadas linguagens - apresentamos, 

rapidamente, a produção da Diretriz Curricular de Educação Básica de Arte criada em 

2008, por professores das escolas da Rede Estadual do Paraná. 

1.4 DIRETRIZ CURRICULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO PARANÁ 

As Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs) são frutos de um longo processo 

de discussão coletiva, que ocorreram de 2004 a 2008, envolvendo professores da 

Rede Estadual de Ensino para o trabalho pedagógico na escola. Durante os anos de 

2004, 2005 e 2006, a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná 

promoveu vários encontros, simpósios e semanas de estudos pedagógicos para a 

elaboração dos textos das Diretrizes Curriculares, tanto dos níveis e modalidades de 

ensino, quanto das disciplinas da Educação Básica. 

Durante os anos de 2007 e 2008, a equipe pedagógica do Departamento de 

Educação Básica (DEB) capacitou os 32 Núcleos Regionais de Educação. realizando 

o evento chamado “DEB Itinerante” que ofereceu, para todos os professores da Rede 

Estadual de Ensino, uma formação continuada nas mais diversas áreas do currículo 

escolar. Dessa forma, em grupos organizados por disciplina, os professores puderam 

discutir tanto os fundamentos teóricos das DCEs, quanto os aspectos metodológicos 

de sua implementação em sala de aula. 

Esses professores enriqueceram as discussões sobre teoria e prática de 

ensino, com leituras críticas das diversas versões preliminares das DCEs enviadas às 

escolas nas semanas pedagógicas e enviaram seus pareceres para que os textos 

pudessem ser aprimorados e oficialmente publicados. 

Os textos que hoje compõem este caderno se apresentam na seguinte ordem 

e estrutura: o primeiro, sobre a Educação Básica, inicia-se com uma breve discussão 

sobre as formas históricas de organização curricular, seguido pela concepção de 

currículo proposta nestas diretrizes para a Rede Pública Estadual, sendo justificada e 

fundamentada pelos conceitos de conhecimento, conteúdos escolares, 

interdisciplinaridade, contextualização e avaliação. 



32 

O segundo texto refere-se à disciplina de formação/atuação de cada professor, 

principiando-se com um breve histórico sobre a constituição dessa disciplina (em 

nosso caso, Arte) no campo do conhecimento econômico e social e nas práticas de 

ensino trabalhadas na escola básica. Em seguida, apresentam-se os fundamentos 

teórico-metodológicos e os conteúdos estruturantes que devem organizar o trabalho 

docente, cujos conteúdos foram sistematizados a partir das discussões realizadas nos 

encontros descentralizados (DEB-Itinerante) e que devem ser o ponto de partida para 

a organização das Propostas Pedagógicas Curriculares das escolas da Rede Estadual 

de Ensino. Essas Diretrizes fundamentam o trabalho pedagógico e contribuem de 

maneira assertiva para o fortalecimento da Educação pública estadual do Paraná. Em 

nosso propósito de pesquisa, é muito importante destacar, a maneira como o Estado 

do Paraná compreende e concebe a educação em um sentido democrático (no sentido 

de que envolve os professores na confecção de materiais de ensino) e como se pode 

aplicar esta pesquisa nestes mesmos moldes. 
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CAPÍTULO 2 - O Ensino de Arte no Brasil  

2.1- O ENSINO DE ARTE HOJE 

Por meio deste trabalho pedagógico e levantamento de informações do qual 

decorreu para a contribuição do ensino no Paraná-Pr, percebemos a importância da 

arte em diferentes momentos uma vez que em cada fase histórica, ela se mostrou 

com necessidades sociais específicas. Nesse caminhar, vemos que a arte buscou se 

solidificar através de leis que garantissem a sua devida importância. Com tal 

compreensão, os sujeitos foram capazes de transformar e significar o seu meio. 

Ensinar arte hoje sugere uma prática pedagógica que aborde o conhecimento 

universal de diferentes formas, imagens e aspectos. Alguns destes elementos já estão 

presentes na sociedade e outros precisam ser mais bem desenvolvidos. Contudo, o 

elemento-chave é o saber relacionar os saberes da arte com a realidade do aluno e o 

seu entorno, bem como, apresentar os artistas, as produções artísticas, os bens 

culturais, o patrimônio cultural, o cinema e outras mídias que fazem parte do cotidiano 

das crianças, adolescentes e jovens como formas de despertar a sensibilidade e a 

sensitividade para o mundo das ideias e das coisas. Assim, as Diretrizes Curriculares 

de Artes do Estado do Paraná – (DCEs) apontam que: 

O trabalho do professor de Artes é o de possibilitar o acesso e mediar a 
percepção dos conhecimentos sobre arte, para que o aluno possa interpretar 
as obras, transcender as aparências e aprender pela arte, aspectos da 
realidade humana em sua dimensão singular e social. Ao analisar uma obra, 
espera-se que o aluno perceba que, no processo de composição, o artista 
imprime sua visão de mundo, a ideologia com a qual se identifica, o seu 
momento histórico e outras determinações sociais. Além de o artista ser um 
sujeito histórico e social, é também singular e, na sua obra, apresenta uma 
nova realidade social (PARANÁ, 2008, p. 70). 

Como vimos, muitas são as variáveis que se fazem presentes para que seja 

possível a efetivação de um ensino em arte nas escolas hoje. Contudo, há fatores 

que, muitas vezes, colocam os professores de arte em uma “saia justa”, pois estes 

competem com o mundo das novas tecnologias, que é mais atrativo em virtude da 

mídia e da internet, que hoje influência de maneira muitas vezes empobrecida e não 

significativa a vida dos estudantes, criando um ambiente miserável de conteúdos e de 

informações demarcadas pela indústria cultural. Diante disso, se torna salutar 

utilizarmos uma referência do pensamento da escola filosófica de Frankfurt, a partir 

do texto “Dialética do Esclarecimento”, de Adorno e Horkheimer: 
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A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo que 
está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o prazer, emitida 
pelo enredo e pela encenação, é prorrogada indefinidamente: maldosamente, 
a promessa a que afinal se reduz o espectáculo significa que jamais 
chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve se contentar com a leitura 
do cardápio. Ao desejo, excitado por nomes e imagens cheios de brilho, o 
que enfim se serve é o simples encómio do quotidiano cinzento ao qual ele 
queria escapar (ADORNO, HORKHEIMER, 1947, p. 66). 

Essa sedução enfraquecida e manipuladora de temas artísticos ou de formação 

humana, bem como, a falta de uma formação familiar sólida tem contribuído 

fortemente para a criação de seres humanos (nesse caso, jovens estudantes) 

descontentes e insatisfeitos com suas vidas. Assim, com essa conclusão, vê-se, com 

frequência, em sala de aula, atitudes de revolta dos alunos. Tais comportamentos, 

reiteradamente reproduzidos, desafortunadamente são pouco estudados. Dito isso, é 

comum se verificar ações marcadas pela explosão e pela violência que passam a ser 

caraterizadas de diversas formas na escola: aluno versus aluno; aluno versus 

professor; abusos, violência familiar e/ou violência patrimonial. 

Diante deste cenário, visualizam-se poucas formas de resolução destes 

conflitos. Todavia, esses conflitos, de todo modo, são decorrentes de fortes choques 

entre vivência pessoal e vivência coletiva. Assim, é importante lembrar que, do ponto 

de vista aristotélico, as manifestações pessoais da violência podem ser usadas como 

formas de catarse. Assim, fica uma questão: seria possível converter essa catarse em 

arte? Em outras palavras, a catarse pode ser redirecionada por meio da arte, dando 

um novo viés para a violência, carreando a manifestação da dor em novas formas de 

expressão que não impliquem mais na explosão da angústia em violência, mas em 

novas formas educativas e criativas de manifestação das identidades pessoais. 

Quando analisamos a realidade desses sujeitos e o que os levam a ter tais 

ações perante as dificuldades mostradas, pode-se refletir sobre a necessidade de 

explicações que possam dar conta de ressignificar e transformar o mundo desses 

estudantes. Dessa forma, quando uma escola se caracteriza por ter estudantes que 

usam, reiteradamente, da violência para ofender o patrimônio público (por exemplo), 

é preciso encarar tal problema como uma doença, um problema público que necessita 

ser trabalhado pelos educadores. Assim, vemos a urgência, a necessidade de 

aplicação ou criação de políticas públicas que apresentem soluções para a 

transformação destes estudantes em sujeitos mais reflexivos e capazes de repensar 

suas ações diante da vida. No próximo tópico será usado para esclarecer um pouco 

mais sobre a importância desta temática dentro do escopo de nossa pesquisa. 



35 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS: O QUE SÃO?4 

Para entendermos a necessidade de uma política pública, é preciso entender a 

sua definição. Para Celina Souza, professora da UFBA e pesquisadora visitante do 

Departamento de Ciência Política da USP: 

Não existe uma única, nem melhor definição sobre o que seja política pública. 
Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Lynn (1980) a define 
como um conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos 
específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das 
atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e 
que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de 
política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A 
definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e 
análises sobre política pública implicam em responder às seguintes questões: 
quem ganha o quê, por que e que diferença faz (SOUZA, 2006, p. 34). 

Para esses autores, políticas públicas são ações que precisam ser pensadas 

na busca de uma melhor solução para o problema vigente. De outra banda, para 

Leonardo Secchi (2014), falar sobre política pública é o mesmo que falar sobre 

problema público, pois esta seria a diferença entre o status quo problemático e uma 

situação ideal possível. Entende-se, dessa forma, que para que um problema seja 

considerado público, ele precisa ser de interesse geral. Mas e na educação? Como 

podemos usufruir deste entendimento na resolução de problemas que atingem uma 

escola? Para responder tal questão, buscamos uma definição de políticas 

educacionais. Para tanto, Adão F. de Oliveira, Alex Pizzio e George França definem 

que: 

Se “políticas públicas” é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, 
políticas públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de 
fazer em educação. Porém, educação é um conceito muito amplo para se 
tratar das políticas educacionais. Isso quer dizer que políticas educacionais é 
um foco mais específico do tratamento da educação, que em geral se aplica 
às questões escolares. Em outras palavras, pode-se dizer que políticas 
públicas educacionais dizem respeito à educação escolar. (OLIVEIRA; 
PIZZIO; FRANÇA, 2010, p. 84). 

Dessa forma, vemos e importância que as políticas públicas aconteçam e se 

façam presentes nas escolas, bem como o que hoje preocupa cada vez mais e que 

vem trazendo efeito contínuo e cotidiano nas escolas, é o fato de os alunos usarem 

da violência como uma forma de expressão de desabafo ou como pedido de ajuda 

para a resolução dos seus problemas. Dessa forma, vemos assim que nasce uma 

 
4 Vale ressaltar que o excerto aqui mencionado faz parte de um artigo já publicado na Revista Extensão 
em Foco, da UNIARP: https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/extensao/article/view/2393/ 1187. 

https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/extensao/article/view/2393/%201187
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necessidade de transformação nas escolas para o despertar da humanização e da 

arte como instrumento desses sujeitos a fim de que eles tenham capacidade e 

maturidade na resolução dos seus problemas, bem como, na vontade e na tomada de 

iniciativa da melhora de seus dias. 

Para corroborar com essa ideia, Foucault (2004) afirma que: 

As "artes da existência" devem ser entendidas como as práticas racionais e 
voluntárias pelas quais os homens não apenas determinam para si mesmos 
regras de conduta, como também buscam transformar-se e modificar seu ser 
singular, e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores 
estéticos e que corresponda a certos critérios de estilo. (FOUCAULT, 2004, 
p. 198-199). 

Vemos que Foucault está afirmando que o processo de transformação dos 

sujeitos perpassa uma capacidade de transformação de si mesmos que envolve 

elementos estéticos e, porque não dizer, elementos éticos também. Em outras 

palavras, o que se quer dizer é que a sensibilidade (aisthesis-estética) é um elemento 

importante de mudança, pois ela contribui para a assimilação de hábitos (ethos-ética). 

Tocar a sensibilidade artística destes estudantes pode ser um meio de transformação 

da própria realidade e dos comportamentos, pois sugere a necessidade de rever as 

ações e atitudes diante do mundo. Isso demonstra a importância da capacidade de 

modificação do próprio “eu”. Essa capacidade de modificação e reflexão leva-os a 

buscar significado para suas existências e novas possibilidades de expressão. Para 

Loureiro: 

As relações sociais que se estabelecem na escola, na família, no trabalho ou 
na comunidade possibilitam que o indivíduo tenha uma percepção crítica de 
si e da sociedade, podendo, assim, entender sua posição e inserção social e 
construir a base de respeitabilidade para com o próximo (LOUREIRO, 2003, 
p. 73). 

Vemos que a necessidade de políticas públicas precisa ser pensada sob a ótica 

de sensibilizar e de tornar os sujeitos conscientes através de ações que envolvam a 

escola e a comunidade em geral, pois acredita-se que a partir do momento que os 

alunos estabelecem vínculos com a escola, eles crescem junto com o ambiente 

escolar, desistindo/superando a violência e as práticas autodestrutivas. Tais ações 

podem ser feitas através da arte como meio de humanização, pois a arte tem um 

poder de “conversão” muito forte, conforme afirmado por Foucault em uma entrevista 

concedida para a organização, Currículo sem Fronteiras, em Minas Gerais, no ano de 

1973: “É na obra que o homem encontra seu abrigo e seu lugar. É nela que ele habita, 
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é ela quem constitui sua pátria. Sem ela, o autor não teria, literalmente, existência” 

(FOUCAULT, 2011, p. 51). 

Dessa forma, afirmamos que cabe à escola, criar ações que efetivem o 

interesse desses alunos, para que eles incorporem, em suas práticas cotidianas, como 

sujeitos ativos e pertencentes de seu meio, atitudes de empoderamento e de 

autoconscientização. Espera-se igualmente que participem em maior número de 

ações artísticas de humanização, embelezamento e pertencimento na escola. Espera- 

se, outrossim, que a escola também promova através de um maior envolvimento 

desses estudantes, atividades que incluam o conselho escolar, participação em 

grêmios, ou quaisquer outras associações que reúnam a direção, funcionários, pais, 

alunos e professores com o intuito de criar espaços nos quais possam dialogar e 

negociar soluções para o interesse da comunidade escolar, a fim de demudar a escola 

em um local atrativo de respeito aos indivíduos, de participação coletiva e de 

pertencimento de uma vivência construtora de sentimentos e valores. 

Acreditamos que a escola precisa ser um local fundamental para a construção, 

a mudança e a reflexão sobre o sentido da vida, da transformação individual e coletiva. 

Desse modo, uma escola de referência precisa ter como objetivo na sua gestão, o 

acolhimento dos sujeitos que nela estão e fazem parte, desenvolvendo ações na busca 

por melhorias, cumprindo metas na busca da qualidade de ensino para todos, 

fundamentalmente aqueles que enfrentam dilemas e problemas de vida. Certamente, 

a arte, nesse contexto, pode assumir um papel fundamental na vida dessas pessoas 

na medida em que ela pode ser um meio de mudança e de reconhecimento do direito 

à autodeterminação e ao autoconhecimento. 

Nessa linha de raciocínio, se faz necessário evidenciar o papel da ecoformação 

na compreensão da amplitude epistemológica e científica da arte, pois, em nosso 

propósito de trabalho, é essencialmente explicar o papel interdisciplinar da educação, 

principalmente no sentido de incorporar a complexidade e a multidisciplinaridade do 

ensino das artes. 

2.3 ECOFORMAÇÃO 

Dessa forma, ao falarmos em educação precisamos trazer à tona alguns 

conceitos que caracterizam singularidades que contemplam a complexidade na 

educação, assim ao nos referimos a uma tomada de consciência da educação pelo 

viés da complexidade, é fundamental recorrermos ao pensamento de Edgar Morin:  
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Acontece que o problema da complexidade não é o da completude, mas o da 
incompletude do conhecimento. [...] Por exemplo, se tentamos pensar no fato 
de que somos seres ao mesmo tempo físicos, biológicos, sociais, culturais, 
psíquicos e espirituais, é evidente que a complexidade é aquilo que tenta 
conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses aspectos, 
enquanto o pensamento simplificante separa esses diferentes aspectos, ou 
unifica-os por uma redução mutilante. Portanto, nesse sentido, é evidente que 
a ambição da complexidade é prestar contas das articulações despedaçadas 
pelos cortes entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de 
conhecimento. De fato, a aspiração à complexidade tende para o 
conhecimento multidimensional. Ela não quer dar todas as informações sobre 
um fenômeno estudado, mas respeitar suas diversas dimensões: assim como 
acabei de dizer, não devemos esquecer que o homem é um ser biológico-
sociocultural, e que os fenômenos sociais são, ao mesmo tempo, 
econômicos, culturais, psicológicos etc. Dito isto, ao aspirar a 
multidimensionalidade, o pensamento complexo comporta em seu interior um 
princípio de incompletude e de incerteza (MORIN, 2005, p. 176-177). 

A ideia “complexa” de Morin está sintonizada com a palavra ecoformar nos traz 

o conceito de buscar, promover e construir a educação para o desenvolvimento de 

uma educação com compromisso com o planeta e todos seus habitantes que nele 

residem proporcionando condições para todos os seres humanos na colaboração da 

manutenção de um ambiente saudável, acolhedor e preservado. Segundo Morin 

(2011, p.33), “para articular e construir os conhecimentos e assim reconhecer e 

conhecer os problemas do mundo é necessário a reforma do pensamento”, pois a 

partir do momento que trabalharmos com alunos numa educação transformadora, a 

reflexão e o entendimento na busca pela sensibilidade e consciência deles próprios 

se torna uma grande prioridade. 

Sendo assim, acreditamos que mais do que um diálogo entre diferentes 

sistemas, a Ecoformação nos parece ser um diálogo do ser humano com a natureza, 

um diálogo da humanidade com seu ambiente social e natural. Nesse sentido, os 

fundamentos da Ecoformação são uma chamada para o reencontro e para o diálogo 

entre o natural e o cultural, por isso, envolve a própria realidade dos docentes e 

estudantes para irem.  

“[…] ‘além da reprodução’ de conhecimentos e ‘para além da análise crítica 
da realidade’”. Não se trata de uma receita, mas de identificar e valorizar 
possibilidades de “[…] construção, em sala de aula, de propostas e/ou 
produtos que contribuam para qualificar as próprias condições de vida [...]” 
de estudantes e docentes e, dessa forma, ampliar “[...] a resiliência dos que 
se implicam no desenvolvimento de cada PCE” (ZWIEREWICZ, 2013, p. 
696). 

Assim, o PCE - (Projeto Criativo Ecoformador) - pode ser expresso por meio de 

uma ação que promova “[…] uma educação emancipadora porque favorece a reflexão 

do cotidiano, o questionamento e a transformação social” (PETRAGLIA, 2013, p. 21), 
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assim acredita-se que embora hoje a escola se depare com as mais variadas formas 

de concorrência fazendo com que os alunos passem maior tempo nas ruas, 

precisamos acreditar e trazer esses alunos mais próximos à escola a fim de mostrar 

que eles têm capacidade de melhorar seu espaço, bem como, serem capazes de 

buscar ações para a melhoria de suas próprias vidas. Assim, trazemos na sequência 

um detalhamento maior da importância do conceito de transdisciplinariedade para os 

fins desta pesquisa. 

2.4 TRANSDISCIPLINARIDADE 

A transdisciplinariedade pode ser compreendida como uma abordagem do 

conhecimento, que tem como finalidade a articulação entre as diversas condições, 

visões e compreensões de mundo, alcançando a articulação entre unificação e 

separação do saber. Assim, unem-se as mais variadas disciplinas para que se torne 

possível um exercício mais amplo da cognição humana. Esta proposta vem 

modificando a forma como o ser humano se volta para si mesmo e a procura do 

entendimento de seu papel no mundo e a própria compreensão da interação do 

universo com o ser humano. 

Assim em documentos oficiais concretizados na Carta da 

Transdisciplinaridade, produzida no I Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, em 

1994, realizado em Arrábida, Portugal, com fundamental colaboração do CIRET 

(Centre for International Research on Economic Tendency Surveys5) e apoio da 

UNESCO, temos uma definição do conceito transdisciplinar em seu artigo 3: “(…) A 

Transdisciplinaridade não procura a dominação de várias disciplinas, mas a abertura 

de todas as disciplinas ao que as atravessa e as ultrapassa” (NICOLESCU, 2001). 

Nesta carta, apresenta-se também o artigo 7: 

A transdisciplinariedade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova 
filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência das ciências. No âmbito 
acadêmico, já no século XX, com o intuito de unir o mundo “não universitário” 
ao universitário, cuja separação se dá primordialmente pela 
hiperespecialização profissional, com grande número de disciplinas que não 
acompanham todo o desenvolvimento, principalmente na área tecnológica, 
temos um aprofundamento na utilização deste conceito, visando formar 
profissionais cada vez mais completos, compatíveis com as exigências do 
mercado de trabalho que este futuro profissional encontrará (NICOLESCU, 
2002). 

 
5 Centro de Pesquisa Internacional em Pesquisas de Tendência Econômica. 
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A partir da aceitação desta complexidade, os problemas que tentamos 

solucionar dia a dia na escola podem ser melhor analisados, pois ao trazermos a 

transdisciplinaridade, que une o comprometimento e a especialização de cada 

disciplina, formas novas de assimilação dos desafios do ensino no mundo escolar 

contemporâneo podem ser vislumbradas. Isso não significa apenas que as disciplinas 

colaboram entre si, mas significa também que existe um pensamento organizador que 

ultrapassa as próprias disciplinas, capaz de fazer uma junção entre elas e amarrá-las 

tendo em vista a busca pelo aperfeiçoamento profissional e a integralização de todos 

os professores na diminuição das diferenças epistemológicas e no aumento da 

colaboração na formação de estudantes mais cidadãos e mais conscientes do meio 

no qual estão inseridos. 

As contribuições que trazemos até aqui através das reflexões de Foucault na 

importância da Arte de tocar na sensibilidade artística dos estudantes como um meio 

de transformação da própria realidade, a ideia “complexa” de Morin com o conceito de 

ecoformar, de buscar, promover e construir a educação para o desenvolvimento de 

uma educação com compromisso com o planeta, e a transdisciplinaridade que, que 

tem como finalidade a articulação entre as diversas condições, visões e 

compreensões de mundo unem-se as mais variadas formas para que se torne 

possível um exercício mais amplo da cognição humana. Uma reflexão com a forma 

de como o ser humano se volta para si mesmo e a procura do entendimento de seu 

papel no mundo e a própria compreensão da interação do universo com o ser humano. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DA PESQUISA  

Ao se iniciar o estudo propriamente dito, algumas percepções a respeito do 

emprego metodológico utilizado para o estudo em questão devem ser esclarecidas. É 

necessário demonstrar que a pesquisa científica é uma ação investigativa que possui 

pressupostos que buscam descobrir os fatores que se relacionam entre certos fatos, 

fenômenos, situações, coisas e/ou pessoas (SEVERINO, 2008). Outro pensamento 

que possibilita uma visão a respeito da pesquisa científica, como os realizados por 

este estudo, demonstra que a pesquisa científica é um método reflexivo sistemático, 

que pode ser controlado e apresentar características críticas, que proporcionam a 

descoberta de novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer área da ciência e 

do conhecimento (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

É possível ainda versar nas palavras de Andrade (2010), que a pesquisa 

científica é um conjunto de técnicas sistemáticas, fundamentadas no raciocínio lógico, 

que tem por escopo trazer soluções para as problemáticas propostas, servindo-se de 

base para a aplicação de métodos científicos. Além disso, Gil (2002) ajuda a 

compreender o papel da pesquisa e sua importância para o contexto de desta 

pesquisa: 

A pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 
desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a 
formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados (GIL, 
2002, p. 17). 

Para tal, os vários fins que a pesquisa científica pode resultar, permitem 

apresentar algumas características como: reunir as justificativas que motivam o 

estudo por fatores de ordem intelectual e por aspectos de ordem prática, sendo que o 

principal objetivo da pesquisa é atingir o saber científico para satisfazer o desejo de 

adquirir maior conhecimento (MARCONI; LAKATOS, 2003). Um dos primeiros 

aspectos que essa pesquisa deseja desvelar perpassa a necessidade de um estudo 

de caso. 

3.2 A PESQUISA-AÇÃO 

Além do estudo de caso, a pesquisa-ação é considerada um procedimento de 

investigação que segue uma série entre a ação prática e a investigação a respeito 

dela, pois dentro de uma pesquisa-ação planeja-se a ação. No que diz respeito à 
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pesquisa-ação, destacamos aqui a posição do atuante de mudança e do ator dialético 

ocupado pelo pesquisador que “[...] articula constantemente a implicação e o 

distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o simbólico e o imaginário, a 

mediação e o desafio, a autoformação e a heteroformação, a ciência e a arte” 

(BARBIER, 2007, p. 7). 

Dessa forma, vemos que o processo de construção do conhecimento, precisa 

estar em constante transformação, uma vez que o pesquisador precisa estar aberto a 

possíveis transformações e adaptações uma vez que esta pesquisa foca o seu 

trabalho com sujeitos e não com objetos. 

Assim sendo, a pesquisa-ação surge de uma necessidade de ir além da mera 

relação entre teoria e prática. Uma das características deste tipo de pesquisa é que 

através dela se procura intervir na prática de modo inovado e ousado que se dá no 

decorrer do próprio processo de pesquisa e não apenas nas possíveis consequências 

das etapas conclusivas de um projeto. Assim trazemos a contribuição de um dos 

pioneiros da pesquisa-ação, Kurt Lewin (1965), para fundamentar nossa ideia. Lewin 

é frequentemente reconhecido como o "fundador” da psicologia social; ele foi um dos 

primeiros a estudar dinâmicas de grupo e desenvolvimento organizacional. Além da 

aplicação dessa forma de pesquisa em ciências sociais e psicologia, a pesquisa-ação 

é, hoje, vastamente aplicada também na área do ensino. Ela, outrossim, desenvolveu-

se como resposta às necessidades de implementação da teoria educacional na prática 

da sala de aula. (LEWIN, 1978). 

Portanto, a relação entre sujeito e objeto, é entendida como um encontro entre 

os vários sujeitos humanos que ao interagirem, influenciam-se reciprocamente e essa 

interação desencadeia aspirações, desejos, angústia e, muitas vezes, desafios. Por 

isso, acreditamos que através da pesquisa-ação, tem-se a possibilidade de se traçar 

um novo caminho na tentativa de esclarecimento dos fenômenos sociais, rompendo-

se com a posição epistemológica desenvolvida ao longo da modernidade de 

separação do pesquisador com seu objeto de pesquisa. 

1ª: Observação participativa do ambiente escolar em diferentes situações e em 

diferentes anos do Ensino Fundamental; 

2ª: Observações das ações de violência dos estudantes contra o patrimônio 

público no local de aplicação da pesquisa (escola selecionada); 

3ª: Análise do Regimento Interno da Escola; 
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4ª: Registro fotográfico do ambiente escolar antes e depois da aplicação do 

projeto; 

5ª: Registro dos depoimentos dos envolvidos no projeto 

3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

O estudo de caso será conduzido segundo as seguintes etapas: 

1ª: Observação participativa do ambiente escolar em diferentes situações e em 

diferentes anos do Ensino Fundamental; 

2ª: Observações das ações de violência dos estudantes contra o patrimônio 

público no local de aplicação da pesquisa (escola selecionada); 

3ª: Análise do Regimento Interno da Escola; 

4ª: Registro fotográfico do ambiente escolar antes e depois da aplicação do 

projeto; 

5ª: Registro dos depoimentos dos envolvidos no projeto. 

3.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA ESCOLA E SUA CARACTERIZAÇÃO 

O desenvolvimento do projeto acontecerá no Colégio Estadual Adiles Bordin – 

Ensino Fundamental e Médio, localizado na Rua Ivaldo Thomazzi, s/nº, no Bairro 

Cidade Jardim, Distrito de São Cristóvão, Município de União da Vitória-Paraná. O 

bairro onde o colégio está localizado pertence à zona urbana de União da Vitória e 

fica a dois quilômetros de distância do Núcleo Regional de Educação. Este 

Estabelecimento de Ensino está sob a jurisdição do Núcleo Regional de Educação 

(NRE) de União da Vitória e tem como mantenedor, o Governo do Estado do Paraná. 

3.4.1 Aspectos Históricos 

Em 4 de outubro de 1979, foi fundada a Escola Estadual Dario Bordin para 

atender os alunos de 1ª a 4ª séries da comunidade local. O terreno no qual a escola 

foi construída foi doado pela família Bordin e a construção do prédio foi realizada com 

recursos do Governo do Estado do Paraná. 

Com o processo de municipalização do ensino, que ocorreu com a maioria das 

escolas de 1ª a 4ª séries do Estado, em 1991, a Escola Dario Bordin passou a ser 

municipal e, em 28 de novembro do mesmo ano, é fundada a Escola Estadual Adiles 

Bordin – Ensino Fundamental para atender, a partir da 5ª série, os alunos da mesma 
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comunidade, somente no período da manhã. Assim, no mesmo prédio passam a 

funcionar as duas escolas. 

Quando fundada, em 1991, a escola teve como primeiro nome “Escola Estadual 

do Conjunto Habitacional Bento Munhoz da Rocha – Ensino de 1º Grau”, recebendo 

a autorização de funcionamento do Ensino de 1º Grau pela Resolução nº 4056, de 28 

de novembro de 1991, para a implantação gradativa das séries a partir de 1992. 

Em 23 de outubro de 1992, pelo ato 3571, da Secretaria Estadual da Educação, 

a escola passou a denominar-se Escola Estadual Adiles Bordin – Ensino de 1º Grau. 

Sua primeira diretora foi a professora Irene Niemes Jeremias que, mais tarde, foi 

homenageada pela comunidade escolar, tendo a biblioteca da escola recebido o seu 

nome. 

Em 1993, preocupada em minimizar os problemas de evasão, repetência e 

avaliação classificatória, a Escola buscou uma nova metodologia para garantir uma 

educação de qualidade e concretizar as orientações do Currículo Básico das Escolas 

Públicas do Paraná. Desde então, a sistemática avaliativa foi o cerne das mudanças, 

ou seja, buscou-se uma forma de avaliação do desempenho dos alunos não apenas 

com provas e notas, pois estas não traduziam o real desenvolvimento e a 

aprendizagem. Assim, optou-se por uma avaliação diagnóstica e contínua, registrada 

através de pareceres descritivos que já eram realizados pelos professores do Ciclo 

Básico de Alfabetização. 

Mas, como o sistema formal ainda exigia notas, o trabalho dos professores foi 

realizado paralelamente com notas e pareceres descritivos. Assim, com as duas 

formas de registro, além de se tornar mais trabalhoso, a comunidade escolar foi 

sentindo que as notas eram desnecessárias e isso descaracterizava a prática 

pedagógica desejada. Somente em 2001, a escola passou a trabalhar legalmente com 

esse sistema de avaliação, implantando os ciclos de aprendizagem III e IV, permitindo 

a reprovação somente ao final de cada ciclo. 

Em 1994, a escola recebeu a renovação para funcionamento segundo o 

Resolução nº 1986, de 19 de Abril de 1994. O reconhecimento do curso de 1º grau foi 

outorgado pelo parecer 0038/1995 e pelo ato 4107, de 27 de outubro de 1995 da 

Secretaria Estadual de Educação. Pelo ato 3120 de 31 de agosto de 1998, da 

Secretaria Estadual da Educação, a escola passou a ser denominada Escola Estadual 

Adiles Bordin – Ensino Fundamental. A renovação do reconhecimento do Ensino 



45 

Fundamental foi outorgada pelo Diretor Geral da Secretaria Estadual de Educação 

pelo parecer 0858/2002 e pelo ato 4649 de 26 de novembro de 2002. 

Com o aumento do número de alunos e devido ao crescimento dos bairros 

próximos à escola, houve a necessidade de se aumentar a estrutura física da escola. 

Em 2005, com recursos que foram doados pela comunidade à Associação de Pais, 

Mestres e Funcionários (APMF), a escola iniciou a construção de oito novas salas de 

aula em alvenaria. 

Também em 2005 foi autorizado o funcionamento da Sala de Recursos, no 

período vespertino, para atender os alunos de III e IV ciclos na área de deficiência 

mental e distúrbios de aprendizagem, de acordo com o parecer 0969/2005 e conforme 

o ato 1761 de 05 de julho de 2005 do diretor geral da Secretaria Estadual de 

Educação. 

No início do ano de 2006, a escola implantou, de forma gradativa, o Ensino 

Médio, passando a denominar-se Colégio Estadual Adiles Bordin – Ensino 

Fundamental e Médio, através do parecer 0342/2006 e do ato 203/2006 de 03 de 

fevereiro de 2006, da Secretaria Estadual de Educação que autorizou seu 

funcionamento. 

Atualmente, a escola atende famílias carentes em situação de vulnerabilidade 

social e há muitos relatos de violência familiar e envolvimento com drogas ilícitas. Sua 

estrutura e acessibilidade também fazem parte do sistema de exigências das leis do 

estado do Paraná. Não obstante, as melhorias na estrutura física em níveis de 

acessibilidade são orientações das leis que regem a educação do estado do Paraná, 

no sentido de aprovação de solicitações do colégio. A nível de professores e 

funcionários, a mesma dispõe de contratados temporariamente e efetivos do quadro 

de QPM (Quadro Próprio do Magistério). 

3.4.2 Critérios de escolha da escola selecionada  

O principal objetivo do projeto será o de atender alunos em situação de 

vulnerabilidade social, tendo ainda o objetivo de promover uma melhoria estética da 

escola através do estudo, pelo conhecimento de artistas e suas obras, com a posterior 

reprodução nos ambientes da escola. Por meio deste projeto, espera-se que vários 

ambientes da escola supracitada sejam “decorados” e que garantam um visual 

atraente à Escola e que seja incutido aos alunos um maior zelo pelo patrimônio 

escolar. Na escola, além do embelezamento e da proposta de oficinas de artes que 
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serão ofertadas aos alunos, acredita-se que isso ajudará a reduzir os índices de 

evasão ou abandono escolar, implicando na melhora das notas dos alunos que 

participam do projeto; permitindo, até mesmo, a recuperação da autoestima dos 

mesmos. 

Não se pretende com esse projeto, repassar um conhecimento total sobre tal 

tema, visto não ser a proposta desse trabalho; acredita-se, contudo, na tentativa de 

trazer contribuições para a escola pública selecionada. Além disso, por meio dessa 

proposta de trabalho, deseja-se suscitar uma reflexão sobre o tema na comunidade 

escolar como um todo, tendo em vista a alta incidência do fenômeno da depredação 

do patrimônio público escolar. 

É importante destacar que a pesquisadora em questão, lecionou na referida 

escola mais de 5 (cinco) anos, como professora de aulas extraordinárias. Como citado 

acima, a escola localiza-se em uma comunidade de periferia, atendendo alunos com 

situação de vulnerabilidade social e cotidianamente compete com desafios sociais 

gritantes, como o envolvimento de seus estudantes com entorpecentes, o excesso de 

ócio e a falta de oportunidades de aprendizados verdadeiros. Dessa forma, a 

pesquisadora leva em conta a necessidade do desenvolvimento de projetos 

voluntários neste ambiente social. Assim, vê-se que a proposta de desenvolvimento 

de atividades voltadas para a arte surge como subsídio na busca de uma melhor 

ocupação do tempo. 

O intuito aqui está correlacionado com o engajamento de propostas de projetos 

que tire estes jovens estudantes do ócio inativo e os coloque em ações de melhoria 

não apenas no espaço escolar, mas também em ações de autoconscientização, pois 

entende-se que eles têm o poder de transformar a realidade em que vivem. Assim, ao 

desenvolver esse projeto, pretende-se atingir e envolver os estudantes selecionados 

na arte-educação, pois o papel da arte não está apenas em trabalhos em sala de aula, 

mas na transformação de sujeitos.  

3.5 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa está destinada à proposta de conhecimento para a solução de 

problemas específicos. Está dirigida à busca de esclarecimentos sobre determinada 

aplicação prática em situações particulares. Também está relacionada com a 

abordagem de pesquisas da área das ciências sociais, baseando-se na interpretação 
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dos fenômenos observados e no significado que carregam, ou no significado atribuído 

pelo pesquisador, dada a realidade em que os fenômenos estão inseridos. 

Assim sendo, também será usada a pesquisa exploratória, pois conforme 

leciona Gil (1991), pesquisas exploratórias objetivam facilitar a familiaridade do 

pesquisador com o problema-objeto da pesquisa, para permitir a construção de 

hipóteses ou tornar a questão mais clara. No que diz respeito a procedimentos 

técnicos será considerada a pesquisa-participante, na qual há a concepção de 

pesquisa em que a investigação social ocorre por meio de forte interação entre o 

pesquisador e o público pesquisado – a comunidade.  

Conforme se amplia a leitura de Haguette (1999), pode-se inferir que este tipo 

de pesquisa propicia a construção de conhecimentos para posterior transmissão aos 

indivíduos envolvidos com os fenômenos ou fatos observados, visando a possível 

mudança do quadro observado. A junção dos esforços de pesquisa permite à 

comunidade fazer uma análise mais adequada de sua realidade para descobrir as 

causas de situações que necessitam de mudança e as respectivas soluções. 

Por seu turno, a pesquisa-ação é caracterizada pela estreita cooperação entre 

os indivíduos pesquisados e o pesquisador, considerando-se que, conforme leciona 

Thiollent (2005), cada pessoa tem muito a dizer e a fazer. Nesse tipo de pesquisa, 

certas situações-problema, de abrangência coletiva, são investigadas para, em 

discussão com as pessoas atingidas por um problema ou questão (causas, agentes, 

opções de reparo, ações, negociações e conflitos), encontre-se uma resolução e crie-

se uma aprendizagem sobre o que se tratou. É educativa e politizadora, tendo 

igualmente como a pesquisa participante, potencial para a transformação social. 

3.6 SUJEITOS DA PESQUISA  

3.6.1 Amostra 

Esse projeto desenvolver-se-á com 30 alunos do 8º/9º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Adiles Bordin, da cidade de União da Vitória-PR. 

3.6.2 Critérios de inclusão 

Serão considerados inclusos para o desenvolvimento do projeto, os alunos de 

8 e 9 anos que já frequentaram e fizeram parte do projeto Pintura Mural da Escola 
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desde 2017. Além disso, participarão da atividade de pesquisa, os estudantes que 

tiveram a anuência de suas famílias para o seu envolvimento na pesquisa, conforme 

submissão ao Comitê de Ética, da UNIARP.  

3.6.3 Critérios de exclusão 

Serão considerados os seguintes critérios de exclusão: 

a) Aqueles estudantes que não desejarem participar da pesquisa e/ou aqueles que 

não tiveram a anuência de seus pais para participarem; 

b) Aqueles estudantes que não estiveram envolvidos com o projeto Pintura Mural da 

Escola, desde 2017. 

3.6.4 Benefícios da pesquisa para os sujeitos 

Acredita-se que o desenvolvimento desse projeto vem ao encontro da 

necessidade de um olhar mais humanizado para com os estudantes que vivem no 

entorno da escola, substancialmente com aqueles que vivem em ambientes familiares 

de violência. Parte-se da ideia de que essa violência sofrida é reproduzida na escola. 

Assim sendo, os benefícios que podem ser imaginados nesse momento da pesquisa, 

podem ser definidos nos seguintes termos: 

• Sentimento de pertença; 

• Envolvimento e responsabilidade pelo ambiente público (escola); 

• Sensibilização e cuidado com aquilo que é de todos. 

3.6.5 Riscos que os participantes podem correr 

A possibilidade de riscos para os estudantes envolvidos no projeto é mínima, 

pois as atividades serão monitoradas pela pesquisadora e colaboradores, porém, é 

importante destacar que será feito o uso de materiais não abrasivos (tinta à base de 

água, tesouras, pincéis, etc) comumente presentes no ambiente escolar. 

3.7 DETALHAMENTO DA INTERVENÇÃO 

Como citado, esse projeto pretende atender e desenvolver ações de 

consciência e melhoria por parte dos educandos, principalmente no espaço escolar. 

Dessa forma, como produto desse projeto, propõem-se ações tanto para o 

embelezamento do espaço escolar, bem como, ações através de oficinas de arte que 
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proporcionem aos alunos um maior entendimento e uma maior vivência do mundo das 

artes. Desse modo, por meio de carta-convite (Anexo 1), alguns professores ligados 

ao mundo das artes foram convidados a colaborar com seus conhecimentos para a 

aplicação deste projeto. Assim, as oficinas foram organizadas do seguinte modo: 

1 - Artes Visuais (Pinturas das portas da escola),  

2 - Teatro (Introspecção e autoconhecimento), 

3 - Dança (Movimento e consciência corporal),  

4 - Música (Melodia, Harmonia e compasso e a importância da humanização 

na música). 

Desse modo, espera-se que esse projeto possa ser desenvolvido 

presencialmente, até o fim do ano letivo de 2021, levando-se em consideração o fato 

de que todos os professores e estudantes envolvidos tenham sido vacinados contra a 

COVID-19. Espera-se com a imunização que, aos estudantes, seja oportunizado um 

dia temático de ações e eventos que os envolva e comprove o quanto a arte pode ser 

capaz de transformar o espaço local, bem como, o sentimento de pertencimento e de 

humanização. 

3.7.1 Detalhamento claro de cada etapa 

Etapa 01- Comprovação através de fotos e de estudo e análise do espaço 

escolar, bem como ações de violência que fizeram e fazem parte da vida dos alunos 

(Anexo 8).  

Etapa 02- Aplicação de questionário aos professores e funcionários da escola, 

bem como, aos alunos de 8º e 9º ano do Ensino fundamental sobre “a violência 

cotidiana”, por meio do Google Forms (Anexo 7) 

Etapa 03- Com base nas respostas através da análise das perguntas do 

questionário, desenvolvimento da proposta das oficinas (Anexos 2 a 6).  

Etapa 04- Aplicação das oficinas ofertadas aos alunos interessados através de 

rodízio com tempo estimado para cada oficina de 40min (1 aula de 40min igual a 30 

alunos divididos por 5 oficinas, o que dá aproximadamente 6 alunos por oficina). 

Etapa 05- Desenvolvimento das oficinas com a participação dos colaboradores, 

e registro através de fotos e atividades práticas.  

Etapa 06- Apresentação aos demais alunos, professores e funcionários da 

escola, a proposta desenvolvida, bem como, o antes e o depois do cuidado com a 

escola.  
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Etapa 07- Comprovação através de relatos e entrevista semiestruturadas dos 

alunos, sobre a importância que a arte tem como transformação do ambiente escolar, 

bem como, a importância no trabalho de humanização e consciência do espaço 

escolar. Serão coletados relatos durante as oficinas, bem como, se fará uso do Google 

Forms. 

3.8 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os instrumentos de coleta de dados serão constituídos pelo registro fotográfico 

de todas as etapas de aplicação do projeto, bem como, a criação de questionário 

aplicados para os professores e para os alunos. Vale ressaltar que os dados pré-

aplicação serão apresentados a seguir, e após a aplicação da atividade de pesquisa, 

buscou-se compreender a percepção deles em relação à importância da temática 

proposta, bem como, a relevância do projeto em questão.  

3.9 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados se baseará na descrição dos dados observados. A análise 

descritiva é, portanto, um tipo simples de análise pois leva em consideração, a 

necessidade de se relatar o que ocorreu para, consequentemente, ponderar sobre os 

caminhos e aplicações que a pesquisa engendrou e os possíveis desdobramentos 

que ela pode vir a ter, se caso, ela tiver uma sequência.  

3.9.1 Sujeitos diretamente envolvidos na pesquisa. 

A proposta do projeto desenvolver-se-á, com alunos de 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Adiles Bordin. 

3.9.2 Coleta dos dados (Trabalho de Campo) 

É preciso, inicialmente, destacar que este trabalho se iniciou em fevereiro de 

2017, com a observação direta das instalações físicas e dos fenômenos de violência 

e depredação que ocorriam dentro da escola. Desse modo, a proposição da atividade 

Pintura Mural, naquele ano, foi uma tentativa criada para dar vazão a esses 

sentimentos de indignação e revolta. Atualmente, de direta ou indireta, esta pesquisa 

nada mais é do que uma continuação deste estudo de caso.  
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A observação realizada na escola obteve colaboração da equipe pedagógica e 

da direção, porém a inexistência de registros formais sobre os casos de depredação 

do patrimônio escolar não pode comprovar com forte evidência, os benefícios que 

foram alcançados com o projeto Pintura Mural da Escola. Há os murais que se 

encontram no anexo 8, mas não há registros de como a escola era antes do projeto. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa atual foi realizada uma triagem dos 

participantes da época, envolvendo tanto professores, quanto alunos de 8º e 9º anos 

do Ensino Fundamental e funcionários do Colégio Estadual Adiles Bordin. Para tanto, 

um questionário foi aplicado a todos os envolvidos, sendo constituído de perguntas, 

através das quais os participantes puderam responder sobre a participação nas 

atividades escolares, bem como, sobre a participação dos pais ou responsáveis nas 

atividades da escola; o nível de satisfação com os aspectos físicos da escola, a 

percepção e o sentimento pela escola, as marcas da violência e suas diversas formas 

de manifestação, dentre outras coisas.  

O questionário de coleta (Anexo 7) foi constituído de 9 questões, dentre as 

quais, 8 eram objetivas e 1 subjetiva. O questionário foi criado pelo Google Forms e 

endereçado aos alunos, professores e funcionários. Foram alcançados pelos 

questionários 38 alunos de 8º e 9º ano com faixa etária entre 13 e 14 anos. Também 

responderam ao questionário 17 professores e 2 funcionários, totalizando o número 

de 57 entrevistados. Vale destacar que este questionário compõe a 2ª etapa de 

desenvolvimento desta pesquisa:  

Gráfico 1 – Identificação dos entrevistados 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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O questionário desenvolveu-se inicialmente com a identificação da pessoa, no 

caso, se aluno, professor ou funcionário. 

Gráfico 2 – Identificação do tempo de serviço/estudo 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Na sequência, perguntou-se quanto tempo, a pessoa trabalha ou estuda nessa 

escola. Dos 57 dos entrevistados, 32 responderam há mais de 5 anos e 25 pessoas 

responderam há menos de 5 anos. Dessa forma, considera-se bastante importante 

saber que temos um número bastante significativo de pessoas que faz parte desse 

espaço escolar há de mais 5 anos (56,1%). 

Gráfico 3 – O tema da violência 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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A questão acima foi uma das mais importantes para o levantamento da 

percepção da violência na escola. Desse modo, 80,7% dos entrevistados, ou seja, 46 

pessoas marcaram que a violência se manifesta de diferentes formas, indo do uso de 

palavrões até as agressões físicas/morais. Este dado foi fundamental para se pensar 

a criação das oficinas de trabalho. 

Gráfico 4 – A violência ocorre na escola 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Na sequência, um novo dado interessante e comprovador de nossa intenção 

de pesquisa ficou evidente na questão 4, pois saber que a escola é palco da violência 

para 66,7% dos entrevistados é algo que chama a atenção, mesmo que estes tenham 

assinalado que isso ocorre somente às vezes.  

Gráfico 5 – Expressões diversificadas de violência 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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A questão 5 coaduna com a questão 3, pois dentro do conceito de violência na 

escola, 47,4% (27) dos entrevistados responderam que a violência se expressa de 

muitas formas. Isso corrobora com o fato de que o conceito de violência é 

compreendido na medida em que se vê a sua prática ou sua execução.  

Gráfico 6 – Sentimento de pertencimento 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Mesmo que a violência seja um fato inegável no mundo da escola escolhida 

como palco da aplicação desta pesquisa, 64,9% dos entrevistados responderam que 

se sente pertencente ao espaço desta escola. Eles sentem-se participativos nas 

promoções, ações e eventos que envolvem a escola e a comunidade escolar.  

Gráfico 7 – Mulheres e a violência 
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Fonte: A Autora (2021). 

 

A violência é um problema que afeta todas as camadas sociais, atingindo ricos 

e pobres, homens e mulheres, idosos e crianças. Mas, as respostas revelaram que as 

pessoas mais atingidas, são as mulheres. 57,1% das pessoas destacaram o que é 

resultado de um problema mundial e nacional. A violência contra a mulher vem 

crescendo, em nossos dias, mesmo com o advento de leis e sistemas legais de 

proteção feminina pela influência da mídia. O gráfico simplesmente confirma um fato 

triste e aterrador que ocorre em muitos locais do mundo. 

Figura 1 – Nuvem de palavras das respostas pessoais (resultado da questão subjetiva) 

 

Fonte: WordClouds, 2021. 

 

A nuvem de palavras apenas corrobora com o que a questão 7 solicitava. A 

palavra mais destacada é a palavra “mulheres”.  
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Gráfico 8 – Arte contra violência 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Dessa forma, a aplicação desse questionário vem nos trazer e confirmar a 

necessidade da realização de propostas que envolvam e conscientizem as pessoas 

sobre a importância da escola na busca de melhoria das condições de mudança 

pessoal e social. A questão 9, neste caso, confirma essa ideia pois 84,2% 

responderam que ações e projetos sociais podem reduzir a violência.  

Nesse viés, com base na coleta pré-aplicação, fica evidente a necessidade de 

ações que intervenham e colaborem com um novo despertar de sensibilização dos 

alunos, professores e funcionários. Desse modo, tem-se a premissa que através de 

oficinas de arte que enfoquem o sentimento de pertencimento e humanização uma 

nova consciência pode ser acordada, pois é preciso que a educação resgate a 

cidadania, o sentimento democrático, a ecoformação e a transdisciplinaridade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto foi aplicado com início em outubro de 2021, com início através das 

pinturas das portas, em horários alternados de acordo com a disponibilidade dos 

alunos. Foram dias de bastante trabalhos, regados de muita conversa e consciência 

no intuito de buscar desenvolver a empatia, e o comprometimento para com o 

patrimônio da escola.  

No dia 03 de Dezembro de 2021, no período da manhã aconteceu a realização 

das oficinas e a contribuição dos colaboradores através de rodizio com oficinas de 

Teatro, música e dança, onde todas trouxeram uma reflexão no sentido de 

conscientizar despertando sentimento de pertencimento e cuidado com o patrimônio 

público e escolar a fim de levar os alunos em situação de vulnerabilidade e conflito 

social a transformarem sua realidade local. 

  Os alunos no referido dia foram divididos em grupos de 5 a 6 alunos, os quais 

foram direcionados a participar das seguintes oficinas: 

• Artes Visuais: “Humanização e pertencimento através da Arte-Mural”, 

com a docente Jullie Selau Koppe (figura 2); 

• Teatro: “Introspecção e Autoconhecimento”, com o professor Jonas 

Vicensi; 

• Dança: “Movimente-se”, com a professora Silvia Adriany Kochan 

Marcon; 

• Música: “Música humanizada para iniciantes com instrumentos 

sustentáveis”, com o professor Robson José Castilho Gregório. 

Cabe aqui comentar que a oficina elaborada por mim de Artes Visuais: 

“Humanização e pertencimento através da Arte-Mural”, já teve início no mês de 

outubro de 2021 e foi finalizada com a realização de todas as oficinas, pois houve a 

necessidade da oficina ser realizada em etapas em virtude do longo processo de 

pintura e secagem das portas. 
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Figura 2 – Docente Jullie Selau Koppe ministrando oficina de artes visuais 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

É muito importante salientar que a “Oficina 01 – Artes Visuais”- 

“Humanização e pertencimento através da Arte-Mural”, com a docente Jullie Selau 

Koppe foi elaborada com base na proposta de que não é possível apenas executar a 

tarefa, mas entender como ela deve ser pensada. Assim, a atividade iniciou-se com 

uma discussão com alunos sobre o conceito que eles tinham sobre a função e os 

conceitos da Arte, ou seja, o que ela significa? Quais são os principais artistas 

conhecidos? Qual é a realidade artística da escola? A arte pode ser um meio de 

superação da violência escolar ou familiar? Com base nessa reflexão, o que eles 

poderiam fazer para superar essa condição/situação? (fig. 3). 
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Figura 3 – Alunos na oficina de artes visuais 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Após essa reflexão, foram apontados locais e situações que demonstravam a 

falta de respeito e cuidado com o patrimônio público (fig. 4). Essa preocupação foi 

consequência do entendimento de que a Arte poderia ser um meio de manifestação e 

extravasamento das experiências pessoais dos estudantes, de modo que eles 

pudessem reconhecer que a depredação do patrimônio público era um ato injusto com 

aquilo que era de todos. Desse modo, cuidar daquilo que era de todos, era uma 

responsabilidade de cada um. 

Figura 4 – Depredação do patrimônio escolar 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Como se pode conferir, as fotos revelam um grande descaso com a escola: 

como se ela fosse o alvo da manifestação da violência que todos e cada um sofriam. 

Assim, pensamos como um todo: o que podemos fazer diante dessa situação? Como 

a comunidade escolar (alunos e funcionários dessa escola), pode usar da Arte como 

transformação desse ambiente escolar? Dessa forma, foi apresentado aos alunos 

como proposta, usar da Arte para representar e embelezar a escola de maneira 

significativa, com reproduções de obras de artistas brasileiros. Vale ressaltar que 

tivemos o envolvimento de 14 estudantes nesse processo.  

A proposta se deu de maneira dinâmica em duplas. Cada dupla escolheu o 

artista com quem mais se reconheceu, seja pelas cores, pelas formas ou pela história 

de vida dos artistas. Assim, os artistas escolhidos pelos alunos foram: Tarsila do 

Amaral, com a imagem da obra “Abaporu” e da imagem da obra “Lua”; Alfredo Volpi 

com as obras “Bandeirinhas”; Beatriz Milhazes com a obra “Mulatinho”; Ivan Cruz com 

a obra “Aviãozinho” e Romero Britto com a obra “Liberty”. As versões originais seguem 

no anexo 2. 

Assim, conforme figura 5, foi pedido aos alunos um esboço da reprodução das 

imagens e uma possível adaptação, caso fosse necessário, de cores e formatos.  

Figura 5 – Esboços da reprodução das imagens 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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E, assim, decorreu-se a aplicação do projeto que foi principiado em outubro, 

em períodos alternados aos horários letivos e com a realização de atividades, aos 

sábados durante o período de dois meses (outubro e novembro). 

No princípio (figura 6), cada dupla ficou responsável por sua porta (foram 6 

portas ao todo), iniciando o processo de lixamento e passagem de tinta branca como 

fundo. Vale ressaltar que os estudantes envolvidos estavam – como a foto pode 

comprovar – devidamente equipados com máscaras para o desenvolvimento da 

atividade. 

Figura 6 – Processo de lixamento a aplicação de fundo branco 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Após o tempo necessário para a secagem, iniciou-se a reprodução das pinturas 

das imagens escolhidas (fig. 7). 
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Figura 7 – Processo de reprodução das imagens dos artistas brasileiros 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Esse processo de pintura e acabamento das portas deu-se pelo período, já 

referido de dois meses, envolvendo períodos alternados aos períodos letivos e alguns 

sábados (figuras 8, 9 e 10). É importante frisar que o retoque final das portas foi feito 

no dia em que todas as oficinas foram realizadas no dia 03 de Dezembro. 

Figura 8 – Processo de pintura e acabamento 

 



63 

Fonte: A Autora (2021). 

Figura 9 – Resultado do trabalho final Arte Mural 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Figura 10 – Participantes do projeto Arte Mural – pintura das portas 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

• Oficina 02 – Teatro- “Introspecção e Autoconhecimento”, com o professor 

Jonas Vicensi; O objetivo desta oficina, foi implementar uma vivência teatral com 

abordagem na história de vida dos estudantes, relacionando seus desafios pessoais 

com o processo de introspecção, expressão, transformação e autoconhecimento.  

Num primeiro momento, o prof. Jonas Vicensi teve um diálogo com os 

estudantes sobre o teatro e suas diferentes expressões e sobre as características da 
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formação das pessoas que estudam e tem a vivência dos jogos teatrais. Logo em 

seguida, foi desenvolvida uma interação dinâmica de exercícios de consciência 

corporal de forma lúdica e livre, utilizando a música como suporte rítmico e melódico 

para permear a prática do exercício.  

Num segundo momento, para correlacionar a história de vida dos estudantes 

com a oficina teatral, foi dada uma folha de papel em branco como suporte simbólico 

e material para os estudantes. Esta folha serviu de apoio para expressar aspectos 

positivos e negativos da experiência de vida de cada um. A proposta da folha de papel 

foi uma tentativa de trazer à tona memórias guardadas no inconsciente para o 

consciente de maneira quase que “terapêutica” para esboçar movimentos fluídos, 

como um processo de revelação da memória latente trazida na evocação dos 

sentimentos/emoções. Uma ideia da dinâmica pode ser conferida na figura 11: 

Figura 11 – Introdução/início da oficina de teatro 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

De acordo com a postura dos alunos e na intensidade que as emoções 

apareciam, foram dadas pausas para que os estudantes pudessem expressar essas 

emoções através de gestos com o próprio corpo e com a folha. Outrossim, salienta-

se que no decorrer da oficina, ninguém foi forçado a dizer o que sentia ou a manifestar 

suas emoções. O processo deu-se de modo fluído, de tal maneira que ninguém 
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expressou constrangimento ou vexame. O engajamento com a atividade ocorreu de 

maneira natural. 

Assim, a partir da prática das emoções advindas da memória e dos sentimentos 

evocados, os estudantes deram um “destino” para aquela folha que passou a 

materializar a emoção ou sentimento experimentado. A folha se tornou algo fora do 

corpo, uma concretização exposta da memória revivida. Os movimentos feitos com a 

folha e as ações à ela direcionadas mostraram o que ela representava naquele 

momento. Nesse contexto, não havia um aconselhamento sobre manifestar apenas 

reações boas. A liberdade sobre o que havia sido lembrado e sobre o que devia ser 

representado foi um dos pontos altos da oficina. 

Por fim, “o destino da folha” foi resultado do diálogo entre o professor e os 

estudantes. Como já mencionado, alguns estudantes se sentiram seguros em 

comunicar e expor de maneira verbal ou gestual o que tinham lembrado. Quando a 

lembrança era algo bom, afirmou-se para ela deveria ser guardada e potencializada. 

Quando era algo ruim, comentou-se sobre a necessidade de se “trabalhar” aquela 

emoção de modo lúdico e espontâneo por meio da intervenção teatral e artística ou 

por outros caminhos possíveis para além do ambiente escolar e familiar. A seguir, 

alguns registros da oficina de Teatro (figuras 12 e 13). 

Figura 12 – Continuação da mesma dinâmica a outro grupo 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Figura 13– Continuação da dinâmica 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Ao final, foi realizado um feedback para compreender o quanto a oficina teatral 

foi realizada de modo consciente, ou seja, o quanto ela foi importante para os 

estudantes, o que pode ser conferido na figura 14. 

Figura 14 – Feedback da conclusão e da importância da vivência na oficina de teatro 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Oficina 03 – Dança “Movimente-se”, com a professora Silvia Adriany 

Kochan Marcon; O objetivo da oficina foi despertar a curiosidade pelo movimento, 

sem levar em consideração a ideia de perfeição ou precisão dos movimentos. Os 

critérios de certo ou errado não foram levados em conta na execução da atividade 

pois se ponderou, acima de tudo, sobre a participação e engajamento deles. Levou-

se, outrossim, em relevo a fruição e o sentimento de liberdade durante a atividade. 

Num primeiro momento, a profa. Silvia Marcon fez uma fala sobre o conceito 

de movimento e suas possibilidades, ou seja, se todos os seres humanos possuem e 

conhecem seu corpo, é possível realizar qualquer movimento, mas é necessário 

67orna67-lo para transmitir pelas linhas do corpo, a poesia e a dança, ou seja, uma 

comunicação na qual seja possível “ver” o sentimento como algo mágico e encantador. 

As figuras 15 e 16 ilustram bem essa ideia: 

Figura 15 – Introdução da oficina e fala sobre a importância do corpo e o movimento 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Figura 16 – Atividades de alongamento a consciência corporal 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

No segundo momento, houve a realização de exercícios para a “soltura do 

corpo” no espaço e no tempo. No terceiro e último momento, os estudantes foram 

estimulados a criarem coletivamente uma grande coreografia, conforme se vê nas 

figuras 17 e 18. 

Figura 17 – Conclusão da oficina de dança – criação de coreografia coletiva 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Figura 18 – Conclusão da oficina de dança – criação de coreografia coletiva – parte II 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Oficina 4 – Música- “Música humanizada para iniciantes com 

instrumentos sustentáveis”, com o professor Robson José Castilho Gregório. -  

A proposta da oficina foi demonstrar que a prática musical pode ser praticada por 

todos, mesmo para aqueles que nunca tiveram contato ou experiência na prática 

musical seja pessoal ou coletivamente. Assim, a oficina deu-se de forma coletiva por 

meio de materiais alternativos, buscando evidenciar a importância da prática coletiva 

no fazer musical, pois na coletividade, pode-se encontrar muitas possibilidades de 

aprendizado, o que nem sempre é possível individualmente. Assim, de forma breve, 

far-se-á um relato de como a oficina desenrolou-se. 

De início, o prof. Robson José Castilho Gregório, de forma breve fez uma 

explanação de como a música está presente no nosso cotidiano e como muitos 

objetos podem ser utilizados para “fazer música”, sendo necessário apenas um pouco 

de criatividade. Esse momento pode ser conferido com a figura 19. 
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Figura 19 – Leve explanação de como a música está presente no nosso cotidiano 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Em seguida, os alunos tiveram algumas demonstrações de instrumentos feitos 

com material alternativo. Neste caso foi falado sobre aerofones, mais especificamente 

flautas. Assim, o professor-condutor da oficina, apresentou alguns exemplos de flautas 

étnicas feitas em canos de PVC. Foram utilizadas a Flauta Pan, a Flauta Tripla, em 

escala menor harmônica (NAF, Flauta Nativa Americana advinda da cultura dos índios 

do norte da América), a Flauta dupla, em escala natural maior (muito utilizada no 

período barroco), a Flauta Pífaro (tradicional no nordeste brasileiro), a Flauta Bansuri 

(Índia), a Flauta Ney Persa (Irã), a Flauta Ney Egípcia e um saxofone. Todos 

confeccionados em canos de PVC. A figura 20 ilustra isso muito bem. 
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Figura 20 – Demonstração de diferentes possibilidades de som com instrumentos de PVC 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Porém, ensinar os alunos a tocar flautas não era o objetivo mais importante da 

atividade, mas sim fortalecer o princípio de que todos podem fazer seus próprios 

instrumentos de maneira responsável e sustentável. Assim, no segundo momento, foi 

explicado sobre outros instrumentos feitos de canos de PVC. Porém, estes tinham 

uma utilização diferente, pois eram de percussão e não de sopro. Isso pode ser 

conferido na figura abaixo (figura 21).  

Figura 21 – Demonstração de instrumentos feitos com material alternativo 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Após a exposição e a explanação acerca dos instrumentos de percussão e 

sopro produzidos com canos de PVC, foi distribuído um “instrumento” para cada aluno, 

sendo que cada um tinha a responsabilidade de “criar uma nota musical” com o 

instrumento recebido. Sendo que a pergunta comum a todos era a seguinte: “Como 

faremos para tocar uma canção sendo que eu tenho que produzir uma única nota?” 

Para responder à esta questão, foi feita uma rápida abordagem sobre o 

conceito de humanização na música e de como é importante a participação de mais 

de um indivíduo no processo de construção de uma música. Assim, a ideia de 

responsabilidade por uma “pequena parte” da música, cria a ideia de pertencimento e 

de coesão, pois o envolvimento de cada um, na execução de sua nota musical, gera 

a beleza da música. 

O professor demonstrou primeiramente no violão a canção que seria executada 

em grupo. Depois que os alunos identificaram a canção de 1782, “Brilha Brilha 

Estrelinha”, do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (Ah vous dirai-je, 

Maman), a prática começou efetivamente. Cada aluno tocava apenas uma nota por 

vez conforme era indicado pelo professor e, assim quando eles menos esperavam, 

uma canção se desenhou. Esse momento resultou em momentos de alegria, 

descontração e surpresa. 

Figura 22 – Momento de descontração na execução da oficina de música 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Com alguns grupos, foi possível executar mais algumas canções curtas, já com 

outros, apenas uma canção foi executada, mas em todos os grupos participantes, as 

reações e participações foram positivas e satisfatórias.  

O desenrolar das atividades das 4 oficinas deu-se de modo tranquilo e 

produtivo, sendo que todas ocorreram no período matutino, das 8h às 12h. O total de 

alunos envolvidos foi de 25, sendo que houve uma divisão de grupos de 4 alunos. 

Assim, todas as oficinas ocorreram, concomitantemente, de modo que a cada 50 

minutos, havia uma troca de oficinas pelos grupos. 

De qualquer modo, o ponto alto da intervenção se deu quando, paulatinamente, 

os estudantes começaram a compreender (o que será conferido a seguir pelos 

depoimentos) que a Arte se faz presente na vida das pessoas de diversas maneiras, 

já que o principal propósito do projeto foi o de humanizar o entendimento da Arte pela 

participação ativa das oficinas. Assim, não é Arte apenas pela Arte, mas a Arte como 

processo educativo e autotransformador.  

Para o encerramento das atividades do projeto, algumas equipes ficaram 

responsáveis por compartilhar o que aprenderam com os outros grupos envolvidos, o 

que pode ser conferido pelas figuras 23, 24, 25, 26 e 27. 

Figura 23 – Apresentação de teatro (monólogo) 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Figura 24 – Apresentação de dança (aprendendo as coreografias) 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Figura 25 – Apresentação do trabalho realizado na oficina de música 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Figura 26 – Agradecimento aos docentes e colaboradores desse dia 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Figura 27 – Alunos e docentes participantes das oficinas. 

 

Fonte: A Autora (2021).  

 

4.1 DEPOIMENTOS DA DIREÇÃO DA ESCOLA, DE ALGUNS PROFESSORES E 

DE ALGUNS ALUNOS SOBRE A REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DAS OFICINAS: 

Eu como professora realizadora desse projeto trago aqui minhas 
considerações na conclusão dessa proposta, uma vez que a Arte 
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comprovadamente trouxe considerações muito significativas no dia a dia 
desses alunos. Foi possível observar na atividade Arte Mural/Pintura das 
portas que o sentimento e pertencimento se fez presente, fez com que os 
alunos acreditassem que o desafio seria possível de ser realizado, que a cada 
pincelada realizada por eles, eles fariam história nessa escola. Destaco aqui 
também a importância das demais oficinas realizadas pela manhã, como 
produto da realização desse projeto, porque até então os alunos nunca 
tiveram a oportunidade de vivenciar esse tipo de evento na escola. “Brilho no 
olhar”, “motivação”, foi o que se via na expressão dos alunos nesse dia, com 
o rodízio de cada oficina, a curiosidade e a vontade tanto dos alunos como 
dos professores de “fazer dar certo”. Acredito que ao final do dia cada 
aluno/professor levou para sua casa a lembrança desse dia vivido com muito 
entusiasmo, com dedicação e realização de dever comprido. Depoimento da 
Professora Jullie Selau Koppe – (Oficina de Arte Mural). 

 
Trabalhar na oficina com a perspectiva do teatro por meio da dramaturgia, foi 
muito bacana e válido, pela perspectiva de perceber o entrosamento dos 
alunos e a entrega que foi trabalhada com os 3 (Três) grupos. Alguns grupos 
conseguiram se entregar um pouquinho menos, um pouco talvez por conta 
da vergonha, ou receio de se apresentar, mais foi tudo muito legal; despertar 
a consciência do eu, sobre a personalidade deles, de sentirem-se livres, sem 
rótulo, sem preconceito, foi muito legal quando eles entendiam essa 
possibilidade de não ter rótulos, não ser rotulado, foi legal ver quando eles se 
entregam para essa atividade e o quanto eles se entregavam pra essa 
liberdade e exploravam o próprio corpo. Por meio da arte-teatro foi possível 
trazer um pouquinho sobre essa reflexão da identidade deles e sobre o como 
esse corpo pode se comportar, como ele pode se expressar a partir de um 
evento teatral de um evento artístico ou mesmo no dia a dia no cotidiano, 
acredito que foram essas as formas exploradas na oficina e eu gostei muito 
enquanto educador de ter participado desse projeto e o quão grandioso foi ter 
estado ali numa manhã; é muito importante quando a gente pode socializar 
as atividades; então achei muito arraigada a estrutura de significado, como 
perspectiva de autoconstrução ou protagonismo jovem na realidade da sua 
perspectiva social enquanto cidadão que vive da arte e que consome a arte 
para o seu dia a dia ou para o seu futuro; então, foi muito legal,  muito 
obrigado, e só tenho a agradecer por todo carinho,  todo trabalho que você 
conseguiu desenvolver aí nesse projeto então grande abraço!. 

Depoimento do professor Jonas Vicensi – (Oficina de Teatro) 

 

Foi muito gratificante, uma que eu não conhecia a escola eu não conhecia 
aquela clientela, já tinha ouvido falar e confesso que muitas vezes é não 
soube falar bem né das escolas, (...) então não sei se eu fui esperando menos 
e acabei saindo com mais...  porque eles foram muito educados, muito 
participativos, a ideia até porque o menino não costuma ser tão participativo 
... eu tive bastante meninos né mas nesse dia e principalmente no ensino 
médio então eu fiquei assim muito grata muito feliz em ver o quanto me 
acolheram com oficina sabe eu acho que essa palavra que define assim eu 
me senti acolhida por eles e então fluiu, veio criatividade e eles trocaram 
ideias a gente conseguiu explorar os movimentos com alguns materiais, 
então não foi nada programado, foi bem bacana você vê eles ali conseguindo 
criar, aí eu só tenho agradecer! 

Depoimento da Professora/Colaboradora Silvia Marcon. 

 

Olá, boa tarde professora! Então sobre as oficinas: foi muito interessante a 
oportunidade de poder aplicar um conceito de música de forma simples com 
materiais alternativos, assim qualquer um pode conseguir um material de fácil 
acesso e a parte mais interessante é que às vezes passa batido, passa 
despercebido. As pessoas pensam que para fazer música precisa de um dom 
divino ou de uma certa idade, eu acredito todos são capazes de realizar, de 
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fazer música principalmente quando compartilhada, o aprendizado e o 
processo de aprender onde cada um faz uma nota juntando depois com todos 
é uma forma fácil de desmistificar essa coisa que aprender é difícil, um pouco 
de harmonia, ter noção de vários sons emitidos sucessivamente forma os 
acordes deixando a música mais elaborada, é bem fácil e mais interessante 
ainda quando fazemos isso de forma coletiva. Então essa é a parte da 
humanização também, porque precisamos um do outro, é o coletivo que faz 
a diferença; de forma coletiva o aprendizado é mais divertido e mais 
produtivo, é muito mais prazeroso praticar, fazer e realizar música. Então, 
essa oportunidade do projeto de poder aplicar uma oficina de música para 
alunos que não tinham ainda contato com a música foi muito interessante, e 
espero que isso possa ter continuidade e precisando é só chamar para que a 
gente possa fazer mais atividades e oficinas referenciadas com música, arte, 
teatro, dança, de um modo coletivo e humanizado, no processo do ensino e 
aprendizagem desses alunos.  
Depoimento do prof. Robson José Castilho Gregório, colaborador da 
Oficina de Música 
 
O projeto Arte Mural, desenvolvido pela professora Jullie, no CE Adiles Bordin 
foi de grande valia. Além de cumprir o objetivo geral de desenvolver 
atividades com os alunos em busca de um pertencimento deles ao ambiente 
escolar, como forma de preservação do patrimônio escolar, trouxe o 
importante desenvolvimento da Arte na Escola, trazendo cores, estudo de 
obras e de artistas brasileiros, como forma de conhecimento cultural. O 
envolvimento dos alunos que vinham aos finais de semana para as pinturas 
das portas foi muito gratificante, ver a alegria deles em desenvolver o 
trabalho, em se envolverem e cobrar o cuidado dos outros alunos não tem 
preço. Por se tratar de uma comunidade carente, para eles foi uma atividade 
única com rendimento social. As oficinas desenvolvidas ao final do projeto 
também se destacaram como ação cultural-social já que os alunos não teriam 
acesso se não fossem as oficinas.  
Depois do trabalho concluído, destaca-se a beleza plástica do trabalho. 
Muitos pais vieram até a escola para ver o trabalho, tirar selfies e ver o nome 
de seus filhos nas placas nominadas nas obras. Um trabalho assim tem um 
envolvimento amplo: proteção do patrimônio, conhecimento cultural, inserção 
social; tudo em busca da melhoria da aprendizagem, a diminuição de 
reprovação e. principalmente, a redução da evasão escolar. 
Depoimento do Diretor da Escola Estadual Adiles Bordin- Salvador 
Jazzini. 

 

A Arte está presente em nosso cotidiano mas, mesmo assim nossos alunos 
ainda possuem pouco acesso a ela. O projeto desenvolvido na escola 
transformou o ambiente escolar, trouxe cor, alegria e oportunizou a cada 
estudante a apreciação da arte. E, com certeza, a apreciação despertou neles 
um sentimento novo. Além disso, os estudantes que participaram ativamente 
do projeto sentiram-se valorizados, desenvolveram a autoestima, a 
responsabilidade, a cooperação e o senso de coletividade. Sentiram-se mais 
pertencentes à escola e motivados a responsabilizarem-se pela sua 
organização e manutenção. Os educadores também passaram a ver a Arte 
como uma poderosa ferramenta de transformação individual e de 
desenvolvimento; por isso, nossa escola sempre está à disposição para 
receber projetos como este. 
Depoimento da Pedagoga Luciane Maria Serrer de Mattos (Responsável 
pelo Ensino Fundamental). 

 
Gostaria de falar algumas palavras sobre a importância do projeto Arte Mural 
na nossa escola enquanto diretor auxiliar. Nós sempre gostamos desse tipo 
de projeto artístico na escola, onde os alunos participam de forma mais 
integral, muitas vezes até fora dos seus horários de aula. Nesse projeto, eles 
participaram de toda a parte da pintura e da parte do reconhecimento das 
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obras artísticas. Nesse projeto, eles acabaram transcrevendo essas pinturas 
para as paredes da escola e durante esse ano foi feito nas portas das salas 
também. Posso dizer para vocês que tenho percebido que os alunos se 
sentem mais pertencentes em relação aos espaços da escola; com esse 
projeto nós percebemos uma mudança de atitude com relação às portas. Nós 
tínhamos muitos problemas com portas danificadas, quebradas, perfuradas e 
quebradas no período de aulas. Isso vinha acontecendo até o fim do ano 
passado. Mas no início de 2022, a gente percebeu que as portas estão 
intactas. Enquanto pai, trouxe os meus filhos no ano passado durante a 
pandemia para estudar nessa escola por motivo de mudança. Como eles já 
foram alunos da professora de Jullie em outra escola, eles não hesitaram em 
pedir para participar do projeto, não só pelo carisma que a Jullie tem com os 
estudantes, mas também pela competência que ela tem em passar esses 
conteúdos de artes de uma forma prática. Para os meus filhos, foi muito bom 
participar deste projeto, pois eles fizeram amizades com outros alunos de 
outras turmas, pois além de eles serem novos aqui na escola, eles 
começaram a estudar presencialmente no segundo semestre de 2021. Esse 
projeto fez com que eles se sentissem pertencentes à escola, mesmo sendo 
uma escola nova para eles, pois ajudaram a tornar o espaço escolar mais 
bonito e mais agradável. 
Depoimento de Willian Romão Knopf, Diretor Auxiliar do colégio Adiles 
Bordin (Diretor auxiliar e pai dos alunos participantes). 

 

Vi que esse projeto mudou a visão da escola, além da questão cultural, ficou 
um ambiente mais alegre, os alunos cuidam mais das coisas quando eles 
participam, e com a arte nas portas, eles estão zelando pelo patrimônio 
público. Tudo ficou muito bonito, estamos esperando que você venha fazer 
mais “artes” aqui na escola. 

Depoimento da funcionária da escola Samara de Lara 
 

Como funcionária, eu amei ver obras de arte assim ao alcance das mãos. 
Percebi uma mudança na relação dos alunos e alunas com as portas, que 
antes riscavam e, agora são respeitadas. O fato destes e destas terem 
participado do processo, aumentou o cuidado. Além, é claro, da beleza 
estética das áreas pintadas, o que traz um colorido novo para escola. 

Depoimento da funcionária Geciele Carla Gomes Cordeiro 
 

Fui muito proveitoso, uma oportunidade única e muito divertida, todas as 
oficinas foram excelentes e muito bem planejadas, aprendi muita coisa e 
conheci professores incríveis, pude aprender mais sobre arte e me conhecer 
mais. 

Depoimento do Aluno D. 
 

Eu particularmente achei incrível... Aprendi várias coisas novas, aprendi a 
acreditar mais no meu potencial, com as pinturas conseguimos deixar a 
escola mais viva, mais alegre, mais divertida...Sobre as oficinas de dança, 
teatro e música, eu achei incrível. Tentei resumir em poucas palavras o quão 
maravilhoso foi ter essa experiência, espero que esse ano possamos 
estarmos juntos novamente e com novos projetos! 

Depoimento da aluna T. 
 

Eu aprendi a ornar as cores, gostei da participação de mais pessoas nos 
trabalhos em equipe. E gostei muito do resultado.  

Depoimento da aluna A. 
 

Oi profe. Aqui é o aluno G; gostei muito da atividade por ter mais pessoas 
para conseguirmos fazer algo bem criativo e divertido com essas pinturas... 
E o lanche... 

Depoimento do aluno G. 
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Boa noite, profe Julile. Digamos que foi uma experiência nova, foi bem no 
tempo que estava sofrendo com ansiedade e, através da pintura, consegui 
me expressar. Me achava vergonhoso para participar de dança e, na oficina, 
tive um grande desempenho. Agora sempre estou atento as portas, 
aconselhando os alunos para ter cuidado porque fizemos com carinho e 
dedicação.  

Depoimento do aluno F. 
 

Bom, a experiência foi uma sensação boa porque com os alunos ajudando, 
eles começaram a ajudar com o cuidado das portas e já começaram a 
conservar melhor as portas. E as oficinas? Foi sensacional. Descobrimos algo 
novo que nos deixou fascinados e conhecemos um pouco mais sobre a 
música, pois aprendemos que podemos fazer música com instrumentos 
improvisados e descobrimos que um simples gesto pode virar um passo de 
dança e descobrimos que o teatro pode ser feito de várias formas e usando 
qualquer expressão corporal.  

Depoimento da aluna M. 
 

Bom, minha experiência com a pintura das portas e com as oficinas foi 
realmente muito incrível, algo muito marcante para mim que eu vou levar para 
minha vida inteira. Nas oficinas, eu pude expressar quem eu realmente sou e 
sobre meus pensamentos no teatro. Isso é algo que eu vou levar para o resto 
da minha vida. Essa experiência que eu tive no trabalho com a professora 
Jullie e com os meus colegas...Foi incrível. Eu literalmente vou levar para 
minha vida inteira... Sou muito grata pelos ensinamentos, pelo que eu aprendi 
com a professora, esse pouco tempo com ela e, assim com o colégio, eu 
acredito que é um dos lugares que a gente passa mais tempo das nossas 
vidas... E a gente realizando aquelas pinturas nas portas, ali foi incrível, tipo, 
deixou o ambiente mais aconchegante... o que posso dizer mais: a cara dos 
alunos, digamos assim, e a experiência: foi incrível, incrível.... Eu só tenho a 
agradecer a todos os meus colegas, principalmente a professora, por ter me 
dado aquela oportunidade de participar. E eu vou sentir muita saudade e é 
isso! 

Depoimento da aluna J. 
 

 

 Ao desenvolver esse projeto, percebemos que é necessário abrir um campo de 

reflexão sobre a importância da Arte e isto significa que é preciso torná-la acessível a 

todos os sujeitos. Ao mesmo tempo, a Arte se mostra um caminho possível de 

modificação e transformação da própria história de vida das pessoas como 

mecanismo de superação e transformação da própria realidade. 

 Assim, esta dissertação pretendeu despertar o sentimento de pertencimento e 

cuidado com o patrimônio público e escolar a fim de levar os alunos em situação de 

vulnerabilidade e conflito social a transformarem sua realidade local, trabalhando 

através de oficinas de (pintura, teatro, dança, música), o sentimento artístico com o 

fim de sensibilizar os alunos para o mundo escolar e social, criando um produto 

educacional capaz de oportunizar a replicação destas vivências artísticas em outros 

ambientes escolares. Dessa maneira, esta reflexão, no que diz respeito ao 

desenvolvimento da arte, quis despertar o problema de sua importância na Educação, 
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pela necessidade de um olhar humanizado no desenvolvimento de sujeitos, capazes 

de tornarem-se conscientes, transformadores e pertencentes do seu meio.  

 Assim, enfatizou-se que o desenvolvimento da atividade obteve êxito no sentido 

de promover a inclusão social e de ampliar a visão para um ensino mais interdisciplinar 

e coligado com a vida cotidiana dos estudantes envolvidos no projeto, o que pode ser 

conferido nos depoimentos. 

 Trazendo uma reflexão após os depoimentos realizados pelos alunos 

participantes das oficinas do projeto, bem como os colaboradores, funcionários, 

professores e direção da escola, foi possível perceber que a proposta foi atingida, uma 

vez que a transformação na estética da escola aconteceu através da pintura das 

portas e os momentos ofertados aos alunos, proporcionou-lhes uma experiência 

jamais vivida, muito rica de conhecimentos, com condições de trazer-lhes uma 

reflexão do real papel que cada um exerce seja na escola, bem como na 

transformação da sua realidade local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento desta pesquisa deu-se, mediante muitos sentimentos. Em 

algumas situações, a alegria e o entusiasmo direcionaram a condução desta pesquisa. 

Já em outras ocasiões, a sensação de angústia ou apreensão permearam a produção 

deste trabalho, pois o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado, por vezes, 

pode despertar perspectivas diferentes, dependendo das formas como estamos 

atravessando a vida pessoal e profissional. A ideia de pensar a arte como um meio de 

mudança social, contudo, sempre foi o mote principal que promoveu o desejo de 

trabalhar este tema. 

A realidade da escola que serviu de palco para a realização das oficinas de 

trabalho é marcada pela desatenção pública e, muitas vezes, as pessoas que aí 

residem não são bem-vistas pelos habitantes de outras áreas da cidade. Muitos 

estudantes deste recinto escolar sofrem situações de vulnerabilidade e de violência 

seja pela própria estrutura social que os exclui, seja pela família ou por pessoas de 

seu convívio social. A introspecção da submissão ou da vergonha lhes parece algo 

natural e que deve ser aceito sem muitos questionamentos. A ideia de invisibilidade 

ou de negação da própria identidade é algo corriqueiro em suas vidas. 

Diante dessa percepção, esta pesquisa tentou demonstrar que a superação 

das dificuldades ocorre quando as pessoas se veem capazes de encontrar dentro de 

si, a força para mudar suas próprias vidas. Nesse contexto, a arte-educação serviu de 

trampolim para que os estudantes envolvidos pudessem criar e recriar obras de arte, 

bem como dançar, representar e tocar instrumentos musicais. Essas experiências, 

que puderam ser conferidas através dos depoimentos dos estudantes, foram 

importantes pois acreditamos que contribuí para um novo despertar e para um abrir-

se para a autovalorização e o autoconhecimento. Desse modo, entende-se que a 

violência e a falta de autoestima não são problemas desconexos do mundo escolar 

pois, se o ambiente social e familiar não promove uma mudança de perspectiva, é 

preciso que a escola faça o seu papel, seja por meio do repasse de conteúdo, seja 

pelo despertar de uma consciência interdisciplinar. 

A arte, como disciplina escolar, durante um longo tempo, foi relegada à uma 

segunda categoria, como se os saberes da Arte não tivessem o devido valor. Porém, 

conforme demonstrou-se neste trabalho, o engajamento e a participação efetiva dos 

alunos revelaram a necessidade de uma interligação entre os saberes. Possivelmente, 
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a falta de ludicidade e a sisudez do saber racional afugenta o interesse dos estudantes 

pelo conhecimento. Contudo, se houver uma boa explicação lógica e praticidade nas 

atividades escolares dentro de um mix de valores para a vida e conhecimentos para 

o trabalho, o desejo de mudar a própria realidade pode surgir. 

 A arte pode carregar em seu bojo um potencial imenso de transformação não 

só dos estudantes envolvidos, mas de qualquer pessoa que assim desejar, seja por 

meio dos sentidos, da autoidentificação ou pelo reconhecimento de suas 

potencialidades. No fundo, o que se quer demonstrar é que a arte pode ser muito mais 

do que um processo de ensino e aprendizagem. Ela pode ser um caminho de 

aprendizagem, uma vez que a transformação em Arte não acontece apenas em sala 

de aula, mas na perspectiva de vida desses indivíduos, pois o trabalho desenvolvido 

aqui colaborou de maneira significativa na vida deles, conforme vimos nos 

depoimentos.  

Diante disso, o ponto central visado aqui é simples: é preciso dar a devida 

importância para a arte a fim de torná-la acessível a todos os sujeitos. Quando se 

questiona e se reflete sobre os acontecimentos, dos pré-históricos aos atuais, vê-se 

que a arte tem como função fundamental, facilitar a sobrevivência e o enfrentamento 

dos medos, dos desafios e das agruras da existência humana. Ao mesmo tempo, a 

arte se mostra um caminho possível de modificação da própria história de vida das 

pessoas como mecanismo de superação. Desse modo, esta pesquisa se propôs a 

pensar sobre os elementos que a arte comporta e como eles podem ser capazes de 

irradiar uma catarse na vida daqueles que por ela são tocados. 

Em suma, diante do que foi apresentado neste texto até aqui, fica o alerta e a 

sugestão de que, cabe aos professores de artes, bem como profissionais que 

administram e que fazem parte da Gestão Escolar de várias escolas, proporcionar o 

acesso à transformação pessoal e coletiva por meio da arte, pois este projeto de 

mestrado aqui apresentado superou o mero ensino/aprendizagem para tornar-se um 

meio de mudança e melhoramento da vida social, escolar e pessoal dos estudantes 

envolvidos, pois crê-se que a real mudança acontece na medida em que todos os 

sujeitos se tornam-se responsáveis e capazes de transformar o seu meio, haja vista, 

que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 68). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – CARTA ENVIADA PARA OS PROFESSORES COLABORADORES 

DAS OFICINAS 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP- Caçador, Brasil (2021/2022) 
 

A ARTE COMO MEIO DE HUMANIZAÇÃO E DE TRANSFORMAÇÃO DE 
SUJEITOS CONSCIENTES DE SUA PRÓPRIA REALIDADE 

 
Mestranda: Jullie Selau Koppe 
Orientador: Dr. Joel Cezar Bonin 
 

O processo de humanização e o trabalho das Artes vai além do mero papel de 
ensino/aprendizagem e se torna um meio de mudança e melhoramento de toda vida 
social, escolar e pessoal, pois crê-se que a real mudança acontece na medida em que 
todos os envolvidos no processo educacional se tornam sujeitos responsáveis e 
conscientes de transformação do seu meio.  

Dessa maneira, um dos acontecimentos que hoje preocupa cada vez mais e 
que vem trazendo efeito contínuo e cotidiano nas escolas, é o fato de os alunos 
usarem da violência como uma forma de expressão de desabafo ou como pedido de 
ajuda para a resolução dos seus problemas pessoais. 

Dessa forma, vemos assim que surge uma necessidade de transformação nas 
escolas para o despertar da humanização e da arte como instrumento de mudança 
desses sujeitos a fim de que eles tenham capacidade e maturidade na resolução dos 
seus conflitos, bem como, incentivo na tomada de decisão para a melhoria da 
qualidade de vida destes estudantes. 

Com base nessa proposta, convido você, professor, para que dentro da sua 
área de atuação possa contribuir para o desenvolvimento desse projeto de maneira 
significativa com base na proposta de incentivo à humanização e o sentimento de 
pertencimento na vida desses alunos. 

 
NOME DA OFICINA: 
COLABORADOR/FORMAÇÃO: 
OBJETIVO: 
DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 
MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
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APÊNDICE 2: OFICINA 1 – HUMANIZAÇÃO E PERTENCIMENTO ATRAVÉS DA 
ARTE MURAL. 
 
COLABORADOR/FORMAÇÃO: 
Jullie Selau Koppe – Pedagoga com especialização em Psicopedagogia – 
Arte/Educação. 
 
OBJETIVO: 
- Apresentar aos alunos imagens de artistas brasileiros e sua relação com a pintura e 
o pertencimento, bem como, a eternização em suas obras; 
- Propor a releitura das imagens de obras dos artistas brasileiros através do desenho 
e sua relação com as temáticas e a realidade dos alunos; 
- Realizar a pintura nas portas das 6 (seis) salas disponíveis no espaço superior da 
escola Adiles Bordin, através das releituras realizadas pelos alunos; 
- Registrar através de fotos todo o processo de criação e construção das releituras até 
os acabamentos das pinturas. 
 
DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 

Visto que nos últimos anos a escola vem passando por situações de violência 
feita pelos alunos como palavrões, agressões entre eles e com o patrimônio público, 
bem como murros e chutes das portas, pretende-se despertar o sentimento de 
pertencimento e humanização através das pinturas das portas das salas de aula com 
temáticas de pintores brasileiros, uma vez que os mesmos trazem em suas pinturas, 
o sentimento de pertencimento através das eternização das cores, das formas, bem 
como um resgate da sua cultura e da realidade local.  

Será apresentado aos alunos imagens de obras de artistas brasileiros como 
Tarsila do Amaral, Romero Britto, Portinari, Ademir Martins e Ivan Cruz. Artistas esses 
que trazem em suas pinturas relatos da sua particular vivência, da sua infância, da 
sua memória, bem como seu pertencimento com o espaço e seus valores. Com base 
nessa abordagem, será proporcionado aos alunos tempo para que os mesmos após 
essa exploração e contato com as imagens de obras desses artistas, realizem uma 
releitura. Diante disso, resta a seguinte indicação: o que é uma releitura de imagens?  

Segundo Buoro, considera-se que “toda nova produção oriunda de uma 
imagem referente é construção de um novo texto, no qual o sujeito produtor elabora 
uma interpretação, podendo até mesmo participar da criação”. (BUORO, 2002, p. 23). 
Uma boa releitura irá depender de uma boa compreensão na leitura da obra. Reler 
uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-la, pois é preciso interpretar bem 
aquilo que se vê e exercitar a criatividade. Ao recriar uma obra não é necessário 
empregar a mesma técnica usada pelo artista na obra original. Na releitura de uma 
pintura podemos utilizar outras formas de expressão artística como o desenho, a 
escultura, a fotografia ou a colagem. O mais importante é criar algo que mantém um 
elo com a fonte que serviu de inspiração. Uma boa proposta de releitura se baseia em 
um conhecimento prévio do artista e da obra: a época em que ele viveu, sua biografia, 
artistas que admirava, outros artistas de seu tempo, o tema da obra e de outros 
trabalhos seus, a técnica utilizada, etc, e o que aquilo tem a ver com seu cotidiano, 
com sua vida, com sua realidade. 

Dessa forma, não se pretende impor a pintura através da reprodução das 
imagens prontas, e sim a reprodução do olhar de cada aluno em relação as imagens 
de cada artista, bem como a relação com os elementos visuais apresentados e sua 
realidade.  
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MATERIAIS NECESSÁRIOS:  
 
-6 (seis) portas de madeira da escola Adiles Bordin; 
-1 galão de 5 litros de tinta branca à base d’água; 
-12 corantes nas cores azul, amarelo, vermelho, preto, branco e marrom; 
-10 lixas para madeira; 
-30 Pincéis para pintura; 
-Espaço (sala) para o desenvolvimento da oficina e pinturas das portas. 
-Data-show  
-Caixa de som. 
 
REFERÊNCIAS 
BUORO, Anamelia Bueno. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da 
arte. São Paulo: Cortez Editora, 2002. 
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APÊNDICE 3 – OFICINA 02: MÚSICA HUMANIZADA PARA INICIANTES 

UTILIZANDO INSTRUMENTOS SUSTENTÁVEIS 

 
COLABORADOR/FORMAÇÃO:  Robson José Castilho Gregório 
 
OBJETIVO: - Demonstrar que a prática musical pode ser praticada por todos, mesmo 
que não tenham ainda tido nenhum contato ou experiência na prática musical coletiva.  
 
DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 

Apresentar diversos instrumentos de sopro e percussão feitos a partir de canos 
de PVC. A partir disso, criar um ambiente de aprendizado coletivo sobre uma música 
específica, a saber, “Brilha, Brilha Estrelinha” do compositor austríaco Wolfgang 
Amadeus Mozart, datada de 1782.  

A ideia é que, de forma coletiva, os estudantes consigam desenvolver a 
capacidade de apreciar a música por meio de instrumentos alternativos. Nesse caso, 
cada estudante envolvido na oficina aprenderá a tocar uma nota musical que comporá 
o arranjo completo da música.  

Todos os envolvidos perceberão a complexidade e a beleza da referida música 
não apenas como meros observadores, mas como participantes ativos ao se 
envolverem na execução da música. 

Assim, o intento maior é o de mostrar que aprender a tocar um instrumento 
musical não é um bicho de 7 cabeças, mas resultado de “um saber ouvir” que ocorre 
individual e coletivamente. 

 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  
 

• Tubos e conexões esgoto de PVC de 50 mm 

• Tubos e conexões água fria de PVC de 50 mm 

• Tubos e conexões água fria de PVC de 25mm 

• Violão 

• Escaleta 
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APÊNDICE 4 – OFICINA 03: MOVIMENTE-SE  

COLABORADOR/FORMAÇÃO: Silvia Adriany Kochan Marcon 
 
OBJETIVO: Despertar a curiosidade pelo movimento, sem ser certo ou errado, leve 
ou pesado, com ou sem acessórios; apenas seguir o instinto que vem da alma. 
 
DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 
 

Para um primeiro momento, se fará uma fala sobre o “Movimento e suas 
possibilidades” e sobre o uso que fazemos do corpo e se com ele é possível realizar 
qualquer movimento. Assim, se verificará a relação da fala do corpo com a 
transmissão das linhas do corpo com a poesia, a dança e uma comunicação que 
possa se “ver” o sentimento como algo mágico e encantador e que transmita através 
do corpo, realmente, uma grande possibilidade de comunicação. Mendes nos relata 
que “[...] dança é movimento. Movimento e gestos, a partir de sua ordenação no 
espaço e dentro do tempo, regulada pelo ritmo interior [...]” (MENDES, 1985, p. 74). 

Num segundo momento, se fará a realização de exercícios para soltura do 
corpo no espaço e no tempo, com e sem a utilização de acessórios. 

Para finalizar, se estimulará a criação coletiva de séries corporais, numa grande 
coreografia. Isso corrobora com o que Rudolf Von Laban (apud BANKS, 2016), 
bailarino e coreógrafo húngaro, que diz: 

 
Um observador de uma pessoa em movimento fica imediatamente 
consciente, não apenas dos percursos e ritmos de movimento, mas também 
das atmosferas que os percursos carregam em si, já que as formas do 
movimento através do espaço são tingidas pelos sentimentos e pelas ideias. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

• Colchonetes,  

• Fita crepe,  

• Cadeiras,  

• Ramo de flores (plástico) 5 unidades, 

• Arcos (bambolê) 5 unidades, 

• Microfone, 

• Som com bluetooth, 

• Folhas A4, 

• Canetas ou lápis preto. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BANKS, Marcelle. Dança: o que nos move? Site: ArteCult, (publicado em 11 de julho 
de 2016). Disponível em: http://artecult.com/dança-o-que-nos-move/ Acesso em 
10/09/2021.  
 
MENDES, Miriam Garcia. A Dança, Ed. Ática São Paulo, 1985. 
 

http://artecult.com/danca-o-que-nos-move/
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APÊNDICE 5 – OFICINA 4: TEATRO – INTROSPECÇÃO E AUTOCONHECIMENTO. 

COLABORADOR/FORMAÇÃO: Jonas Vicensi – Licenciado em Artes Visuais, 
Especialista em Arte-educação e Ludicidade, Dança Educacional e Arteterapeuta.  
 
OBJETIVO: Implementar uma vivência teatral com abordagem na história de vida dos 
estudantes relacionando seus desafios de experiência como processo de 
introspecção e expressão, bem como, de transformação e autoconhecimento.  
 
DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 
 

Num primeiro momento será dialogado sobre o teatro e suas diferentes 
expressões nas características da formação das pessoas que estudam e tem a 
vivência dos jogos teatrais.  

Na oportunidade será desenvolvida uma interação dinâmica para exercícios de 
consciência corporal de forma lúdica e livre, utilizando a música como suporte rítmico 
e melódico para permear a prática do exercício.  

Num segundo momento, a história de vida se dará numa folha de papel em 
branco como suporte simbólico e material para o estudante pensar em aspectos 
positivos e negativos da sua experiência de vida. A folha de papel será uma extensão 
da memória guardada no inconsciente trazendo para o consciente de maneira quase 
que “terapêutica” para esboçar com movimentos fluidos a partir da folha, um processo 
de introspecção da memória latente trazida na evocação dos sentimentos/emoções.  

De acordo com a postura dos alunos e na intensidade que as emoções vêm, 
serão dadas pausas e feitos diálogos com os estudantes sobre os momentos em que 
a emoção vêm e o que podemos fazer com ela comunicando em gestos com nosso 
corpo, de maneira que isso permeie a oficina como um todo sem destacar ou indicar 
um aluno ou outro para que ninguém se sinta constrangido ou exposto.  

A partir da prática das emoções no que vêm da memória e dos sentimentos 
evocados. Os alunos darão um destino para aquela folha que agora é uma emoção 
ou sentimento “materializado” – está fora do corpo, expressando movimentos e ações 
com o corpo em relação ao papel – memória, de acordo com a música ouvida e 
sentida, com os gestos espontâneos ou planejados para transformar sua memória 
guardada em algo externo, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo.   

Por fim, “o destino da folha”, será dialogado para quem se sentir seguro em 
comunicar e expor de maneira verbal ou gestual, para então transformar as memórias 
em algo bom para ser guardado e potencializado, ou algo ruim para ser trabalhado e 
terapeutizado, uma vez que uma emoção ruim for liberada de maneira lúdica e 
espontânea por meio da intervenção teatral e artística, é preciso compreender os seus 
motivos.  

Ao final, teremos uma conversa de feedback para integralizarmos a oficina 
teatral de modo consciente.  

 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  
 

• Som com bluetooth 

• Folhas A4 
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APÊNDICE 6 – APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PRÉ-APLICAÇÃO 
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APÊNDICE 7 – FOTOS DO PROJETO PINTURA MURAL DA ESCOLA 

Projeto anterior à oficina de Arte Mural e principal inspiração para a execução do 

projeto 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – VERSÕES ORIGINAIS DAS OBRAS ESCOLHIDAS PARA A ARTE-

MURAL DAS PORTAS. 

 

 

A Lua, de Tarsila do Amaral 

Fonte: (https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/27/cultura/1551291870_688892.html) Acesso em 

09/03/2022 

 

Abaporu, de Tarsila do Amaral 

Fonte: (https://entretenimento.uol.com.br/noticias/bbc/2019/04/03/abaporu-a-historia-do-quadro-mais-

valioso-da-arte-brasileira-que-voltara-a-ser-exposto-no-pais.htm) Acesso em 09/03/2022 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/27/cultura/1551291870_688892.html
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/bbc/2019/04/03/abaporu-a-historia-do-quadro-mais-valioso-da-arte-brasileira-que-voltara-a-ser-exposto-no-pais.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/bbc/2019/04/03/abaporu-a-historia-do-quadro-mais-valioso-da-arte-brasileira-que-voltara-a-ser-exposto-no-pais.htm
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O Aviãozinho, de Ivan Cruz 

Fonte: (https://aulasdeartes.com.br/4o-e-5oano-brincando-com-ivan-cruz/). Acesso em 09/03/2022 

 

Liberty, de Romero Britto 

Fonte: (https://www.westwing.com.br/revista/inspiracao-decor/obras-romero-britto/). Acesso em 

09/03/2022 

https://aulasdeartes.com.br/4o-e-5oano-brincando-com-ivan-cruz/
https://www.westwing.com.br/revista/inspiracao-decor/obras-romero-britto/
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/ 

Mulatinho, de Beatriz Milhazes 

Fonte: (https://oempregoeseu.com/2021/07/29/beatriz-milhazes-

mulatinho/#:~:text=Mulatinho.,po%C3%A9tica%20visual%20composta%20pela%20artista) Acesso em 

09/03/2022 

 

Bandeirinhas, de Alfredo Volpi 

Fonte: (https://www.muralzinhodeideias.com.br/bandeirinhas-por-alfredo-volpi/) Acesso em 09/03/2022 

https://oempregoeseu.com/2021/07/29/beatriz-milhazes-mulatinho/#:~:text=Mulatinho.,po%C3%A9tica%20visual%20composta%20pela%20artista
https://oempregoeseu.com/2021/07/29/beatriz-milhazes-mulatinho/#:~:text=Mulatinho.,po%C3%A9tica%20visual%20composta%20pela%20artista
https://www.muralzinhodeideias.com.br/bandeirinhas-por-alfredo-volpi/
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