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RESUMO 
 
 

 

O objetivo dessa dissertação é investigar as tendências de produção científica em arte-

educação nas intuições de ensino superior brasileiras no período 1995-2004. Para tal, 

selecionou-se 98 resumos de dissertações e teses nas bases de dados bibliográficos brasileiros 

no período; tomaram-se como objetivos específicos identificar as áreas de concentração dos 

programas de pós-graduação das pesquisas, bem como categorizar tematicamente as 

dissertações e teses, selecionando no corpus geral, aquelas relacionadas à Proposta Triangular 

no Ensino da Arte no Brasil para análise mais apurada. No corpus geral, área de concentração 

que obteve o maior número de dissertações e teses foi a área de educação com 49 produções, 

seguida de Artes e Comunicação com 16; a área de Filosofia e a área de Educação e Cultura 

contabilizaram 7 e 5 produções, respectivamente. Nota-se também que Engenharia da 

Produção concentrou 5 trabalhos; a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 

Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Mackenzie foram as instituições que 

obtiveram o maior número de dissertações e teses defendidas no tema da Arte Educação. 

Constatamos que os anos 2000 e 2001 foram os anos mais produtivos, com 35 e 26  trabalhos 

respectivamente. As temáticas identificadas junto às dissertações e teses foram: Currículo (32 

produções); seguida de Apreciação Estética (29 produções); Estética Filosófica (13); 

Formação de professores (13). Epistemologia (7) e Psicologia da Arte (4); os dois temas em 

destaque na categoria Currículo, isto é o emprego das Tecnologias de Informação e 

Comunicação e a Releitura de Obras deram a dimensão da inserção da Proposta Triangular 

baseada nos estudos de Ana Mae Barbosa presente em dez das 98 produções, contemplando a 

discussão sobre o presente e futuro da arte na contemporaneidade, através da psicologia da 

arte de Lev Semenovich Vygotsky. 

 

 

Palavras-chave: arte e educação, proposta triangular, psicologia da arte.  
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ABSTRACT 

 
 
 
This research aimed at investigating the tendencies in scientific production of Art Education 

at Brazilian university programs from 1995 to 2004. I order to carry out this research, I 

selected 98 thesis and dissertation abstracts from Brazilian bibliographical database. The 

research specific objectives were to identify the post graduation program areas in which Art 

Education researches were concentrated, as well as to categorize the researches according to 

their themes, privileging with a more detailed analysis those involving Art Education in Brazil 

based on the Triangular Proposal. The investigation detected that the majority of Art 

Education theses and dissertations occurred in the field of Education (49 researches), followed 

by Arts and Communications (16 researches). Philosophy area, and Education and Culture 

area counted 7 and 5 researches respectively, and Production Engineering 5 researches. In 

addition, I observed that Federal University of Santa Catarina, University of São Paulo, and 

Mackenzie University were the institutions that produced the highest number of theses and 

dissertations dealing with Art Education. 2000 and 2001 were the years when the greatest 

amount of productions occurred, 35 and 25 for each year respectively. Thesis and dissertation 

themes identified in my research were: Curriculum (32), Aesthetic Appreciation (29), 

Philosophical Aesthetic (13), Teacher Formation (13), Epistemology (7), and psychology of 

Art (4). Within the category Curriculum, two themes, Information of Technologies and 

Communication, and Art Work Re-reading were the ones that revealed the dimension of Ana 

Mae’s Triangular Approach, since this approach appears in 10 of the 98 researches analyzed, 

sustaining the discussion on the present and on the future of contemporary Art Education 

through Lev Semenovich Vygotsky’s Art of Psychology. 

 
 
 
 
Key words: art, education, triangular proposal and psychology of art 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Compreendendo o universo da pesquisa 

 

A arte para esta pesquisadora não se limita apenas à apreciação, mas sim, a vida 

profissional, que iniciou a partir da formação em Educação Artística, Artes Plásticas e 

Especialização em Formação para o Magistério em Educação Artística; atua como professora 

de Arte no Ensino Fundamental e no Ensino Superior ministrando a disciplina de Arte em 

Educação, no Curso de Pedagogia e Metodologia do Ensino da Arte, no Curso Normal 

Superior. Exercendo ação direta na formação de professores sentiu necessidade do 

aprofundamento teórico na área de educação, matriculando-se no Programa de Mestrado em 

Educação da Universidade do Vale do Itajaí.   

O ensino de arte foi a principal atividade desenvolvida nas quase duas décadas de 

profissão, quando foram ministradas aulas em escolas públicas e privadas, desde a pré-escola 

até o ensino superior. Como artista plástica aplica os conhecimentos em projetos de extensão 

ministrando oficinas de desenho artístico, desenho arquitetônico, pintura em tela e artesanato. 

A formação acadêmica, as atividades artísticas desenvolvidas ao longo da profissão e 

os novos enfoques analisados nas disciplinas do Mestrado em Educação resultaram na 

dicotomia entre as certezas e incertezas da profissão “professor de arte” gerando a 

necessidade de procurar outros suportes teóricos e metodológicos para agregar e qualificar as 

atividades desenvolvidas enquanto arte-educadora.  

Participou, em dezembro de 1989, do Seminário Arte na Escola - Introdução da 

Imagem-móvel: A Metodologia Triangular do Aprendizado da Arte, promovido pelo projeto 

Cultural Iochpe de Arte-Educação promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, com a palestrante Ana Mae Tavares Bastos Barbosa. O 

programa consistia em discutir a importância das artes plásticas na escola num contexto de 

historicidade e desenvolver aspectos básicos da metodologia triangular. Barbosa1 (1998, p. 

36),  

Ainda em 1989, iniciou-se a experimentação da Proposta Triangular usando-
se vídeo para a leitura da obra de arte. A pesquisa financiada pela Fundação 
IOCHPE, coordenada por Analice Pillar e Denyse Vieira, usando a Proposta 
Triangular e o vídeo para leitura da obra de arte, foi feita com quintas séries 
das escolas particulares e públicas do município de Porto Alegre.

                                                 
1 BARBOSA, A. M. T. B. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/ Arte, 1998. 
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Nesse evento, Barbosa apresentou suas pesquisas e as novas tendências do ensino da 

arte. Ocorreram manifestações de indignação dos professores de arte, pois até então, a 

palestrante defendia a livre-expressão como forma de aprendizado de arte. “A reação de 

grupos de arte-educadores do Rio Grande do Sul foi feroz contra as novas abordagens 

culturalistas e/ou pós-modernas do ensino da arte, talvez porque concentravam-se naquele 

Estado os modelos mais puros e eficazes de ensino modernista da arte”(Barbosa,1998, p. 36-

37). 

A partir do seminário citado, começa-se a receber o material da Fundação IOCHPE, 

com livros e vídeos apresentando como desenvolver a Metodologia Triangular. Nesses anos 

de profissão, lê, pesquisa-se e aplica-se essa metodologia em várias séries e do ensino 

fundamental, médio e superior, antes mesmo de serem evidenciadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Arte. Nesses anos de profissão, voltado ao ensino de arte, 

acompanhou-se, através de leituras, encontros, seminários, etc, as mudanças que ocorreram na 

Proposta Triangular no Ensino da Arte, estas, sujeitas às transformações da sociedade, 

acompanhando as necessidades políticas, econômicas e culturais.    

 

 

1.2 Identificando a problemática e os objetivos 

 

Após quase uma década da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte 

que serviram como base do ensino-aprendizagem de arte, ao ministrar aulas, esta 

pesquisadora necessitou optar por conteúdos e atividades de arte pertinentes e significativos 

para os alunos com faixa etária, grau de instrução e habilidades artísticas diversas. As 

seleções de temas e ações do currículo também são baseadas em leituras de revistas e livros 

didáticos, participação sistemática nos encontros e seminários de arte-educação, vivências e 

ações diárias de interação entre professor – aluno - professor. 

Atuante na formação de professores do Curso de Pedagogia e o Normal Superior, está-

se sempre atenta aos novos projetos, pesquisas e ações pedagógicas que possam servir como 

subsídios teóricos e metodológicos para melhorar a ação dos futuros docentes no que diz 

respeito à arte-educação, portanto: As pesquisas desenvolvidas em arte-educação na última 

década nas universidades brasileiras contribuíram para um novo olhar sobre o ensino da arte? 
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1.3 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta dissertação é, portanto, investigar as tendências de produções 

científicas em arte-educação nas universidades brasileiras de 1995-2004. 

As inquietações desta pesquisadora, quanto ao futuro do ensino da arte, conduziram a 

um levantamento de dados on-line dos resumos de produções científicas de teses e 

dissertações em vários programas de pós-graduação de universidades brasileiras. Para 

elaborar o perfil das produções científicas brasileiras em arte, determinou-se o período entre 

1995-2004. As palavras-chaves utilizadas foram “arte-educação” ou “arte educação”. 

Selecionou-se 98 resumos (Anexo B) em várias áreas de concentração, sendo analisados e 

categorizados, e que serviram como base para definir o recorte da pesquisa, que é a Proposta 

Triangular no Ensino da Arte. 

 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos aqui trabalhados são: 

 

a) identificar as áreas de concentração dos programas de pós-graduação das pesquisas 

selecionadas; 

b) categorizar as produções científicas em Arte-educação das universidades 

brasileiras no período de 1995-2004; 

c) selecionar para análise os resumos que abordam o tema Proposta Triangular no 

Ensino da Arte e pesquisar sobre o assunto. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                               

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Histórico da arte na educação 

 

A arte na sua essência ainda é considerada um enigma que motiva as pessoas a 

valorizar a expressão humana, a ponto de construir verdadeiros monumentos para proteger e 

preservar essas expressões, valorizando-as numa demonstração de que são bens coletivos e 

individuais. No entanto, as produções destes tesouros sempre foram de responsabilidade dos 

predestinados a este universo. Isto é, aqueles que têm dons artísticos. Nesta perspectiva Ana 

Mae Barbosa apresentou o projeto Arte na Escola com objetivo de popularizar a arte e seu 

ensino, numa perspectiva que envolve o conhecimento (história da arte), a leitura da obra e o 

fazer artístico dentro do processo educacional, denominada pelos professores que aplicavam 

estas idéias, como Metodologia Triangular. O Projeto Cultural da Fundação Iochpe, foi talvez, 

o primeiro passo na contribuição da difusão artística com o pressuposto conceitual dessa 

metodologia. 

Um breve histórico é necessário para investigar as características que hoje 

encontramos no ensino de arte. Para Barbosa (1985) a notícia da exclusão de desenhos de 

crianças brasileiras de uma mostra de arte infantil ocorrida na Europa, por estarem 

impregnadas de clichês e interferências operadas por adultos, fez o artista plástico Augusto 

Rodrigues, em 1948, criar a Escolinha de Arte do Brasil. A autora menciona que os “novos 

horizontes se abrem para novas concepções, e o objetivo mais difundido da Arte-Educação 

passou a ser, entre nós, o desenvolvimento da capacidade criadora em geral” (1985, p. 38). 

Tal abordagem, oriunda das pesquisas de Viktor Lowenfeld, rejeita veementemente a cópia de 

imagens e reproduções dentro da sala de aula, pois todo produto da criança deve ser original. 

Toda essa livre-expressão, trouxe por um lado, o desenvolvimento da criatividade, e 

uma acentuada idéia de liberdade, mas em contrapartida acontece a perda de conteúdos da 

disciplina; onde nasce daí, a preocupação e a necessidade de resgatar estes conteúdos; e é 

dentro desse processo de retomada, que a Metodologia Triangular se solidifica.  

No fim dos anos 80, com a reformulação do Núcleo Comum para os currículos das 

escolas de 1º e 2º grau, a Educação Artística passa a ser básica, porém não exigida, o que leva 

muitas escolas particulares a extinguirem a matéria de seus currículos por uma questão óbvia: 

economia.  

Percebe-se que tais conflitos em torno do ensino da arte nas escolas, surgiram 

basicamente pela falta de compreensão do sentido amplo do significado da arte, e o que esta 
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representa no contexto educacional. Nesta mesma época, em algumas escolas os profissionais 

de arte eram orientados a desenvolver nas suas aulas o ensino de desenho geométrico, que faz 

parte basicamente da disciplina de matemática. Por conseguinte, os arte-educadores não 

encontravam aplicabilidade significativa nesses conteúdos, e a amplitude de conhecimentos 

que a arte envolve em todos os ramos profissionais, a maioria destes professores não 

compreendiam. O auxílio na formação de bons profissionais exige trabalhar aspectos que 

somente o estudo da arte poderá satisfazer, tais como, o estímulo ao desenvolvimento da 

criatividade, levando o indivíduo a ultrapassar limites e encontrar novas soluções para os 

desafios. 

Um modelo educacional voltado para tais questões foi adotado pelos americanos, que 

investiram na educação para o desenvolvimento da criatividade, por se sentirem 

inferiorizados, diante dos russos, que no final dos anos cinqüenta lançaram o Sputnik, um 

passo gigantesco no desenvolvimento tecnológico, que só poderia ser o resultado de 

formações profissionais baseadas no desenvolvimento criativo. Mas, esta mesma geração que 

os americanos educaram para a reflexão e a criatividade, não poderia aceitar um sistema que 

defendia o status e o privilégio de alguns. Por conseguinte, essa nova geração se rebela contra 

seu próprio governo, pois tinha uma consciência crítica e almejava mudanças, surgindo então 

o movimento hippie2; foi neste momento histórico que surgiram jovens rebeldes, delinqüentes 

e desajustados, mas com um grande potencial criativo, e seus próprios ideais contradiziam os 

antigos valores dados pela sociedade. Barbosa (1991, p.3)3 afirma que, sob pressão da 

sociedade capitalista, o sistema educacional americano determinou que: 

 
Para preservar o status era necessário acabar com a educação criadora 
pública e reservá-la para as escolas privilegiadas que não iam querer mudar 
nada, mas apenas fazer crescer o que já existia e tomar decisões para 
preservar o que já existia. 

 

Supõe-se que hoje, nos EUA, a concepção do ensino da arte abranja todas as estâncias 

da educação, porque há esta compreensão de que não se educa para o desenvolvimento 

criativo se abstrairmos a arte.  

A lei 5.692, de Diretrizes e Bases da Educação, foi na verdade uma criação norte-

americana, que em 1971, foi reformulada para nortear a educação brasileira. A escola neste 

período foi então direcionada à profissionalização imediata, para suprir a carência de mão-de-
                                                 
2 O movimento hippie se baseava na filosofia da paz como forma de resolver diferenças entre povos, ideologias e 
religiões. A paz, o amor e a tolerância significam a aceitação de outro, dando-lhe liberdade para expressar-se e 
não fazer julgamentos baseados em aparências. 
3 A imagem do ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. 
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obra nas indústrias, que em sua grande maioria eram indústrias multinacionais americanas. 

Não havia a preocupação por parte deste sistema educacional em formar cidadãos com 

consciência crítica para o exercício da cidadania, porque o povo, o operário, não necessitava 

de saberes que fossem além da execução do trabalho repetitivo e limitado. Tal formação 

favoreceria sem dúvida, os interesses do sistema econômico vigente, apoiado na exploração 

da mão-de-obra, minimizando inclusive os riscos contra a ditadura militar. Nesse sentido, 

Barbosa (1991, p. 9) escreve que: 

 
A arte tem sido uma matéria obrigatória nas escolas primárias e secundárias 
(1º e 2º grau) no Brasil já há dezessete anos. Isto não foi uma conquista de 
arte-educadores brasileiros, mas uma criação ideológica de educadores 
norte-americanos que, sob um acordo oficial (MEC-USAID) reformulou a 
educação brasileira estabelecendo em 1971 os objetivos e os currículos 
configurados na lei Federal 5.692 de D.B. da educação.  

 

É nessa escola, carente de disciplinas humanas, como sociologia, filosofia e 

antropologia, que o ensino da arte, embora de forma tímida, ainda era a única possibilidade de 

expressão e comunicação voltada ao sujeito. Assim, uma vez que se estabeleceu a 

obrigatoriedade do ensino da arte, houve a necessidade da formação de professores. E em 

1973, o governo cria cursos universitários de educação artística, onde a maioria era de dois 

anos de duração, para suprir a falta de professores habilitados. 

Para Barbosa (1991, p. 10) “É um absurdo epistemológico ter a intenção de 

transformar um jovem estudante (a média de idade de um estudante ingressante na 

universidade no Brasil é dezoito anos), com um curso de apenas dois anos em um professor de 

tantas disciplinas artísticas4”.  

Seríamos ingênuos se acreditássemos que as aulas de artes, sobretudo em escolas 

públicas fossem proveitosas, uma vez que a própria lei, 5.692, desvalorizou a disciplina, 

concebendo-a somente como atividade, sem atribuir nota. Portanto, a história da arte e a 

apreciação de imagens foram extraídas das aulas de educação artística. Barbosa (1991, p. 28), 

em seu livro Imagem do Ensino da Arte: anos oitenta e novos tempos, cita a pesquisa de 

Heloisa Ferraz e Idméia Siqueira sobre as imagens na escola: 

 
[...] a apreciação e a história da arte não têm lugar na escola. As únicas 
imagens da sala de aula são as imagens ruins dos livros didáticos, as imagens 
das folhas de colorir, e no melhor dos casos, a imagem produzida pelas 
próprias crianças. Mesmo os livros didáticos são raramente oferecidos às 
crianças, porque elas não têm dinheiro para comprar livros. O professor tem 

                                                 
4 A autora quando se refere às tantas disciplinas artísticas quer evidenciar o desenho, a pintura, o teatro, a música 
e dança, que a princípio, todos os professores de arte “devem” ou “deveriam” dominar. 
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seu livro e segue os exercícios propostos às crianças. Este é o caso de 74,5% 
dos professores. 

 

 Se hoje, temos uma constituição que menciona a arte e atribui a ela, “liberdade para 

aprender, ensinar, pesquisar e disseminar pensamento, arte e conhecimento”, artigo 206. II - 

Constituição Brasileira, deve-se a inserção desse artigo à pressão dos arte-educadores, a partir 

da organização de vários movimentos de classe: em 1980. Tivemos a Semana da Arte e 

Ensino - USP, onde se reuniram aproximadamente 2.700 arte-educadores, que iniciaram um 

diálogo com políticos, criando associações de Arte, além de projetos, como: o Programa para 

Formação de Professores para o CIEP (Centros Integrados de Educação Pública) - Rio de 

Janeiro, em 1983 a 1986. Em 1987, a Fundação VITAE cria o programa que prepara 

professores para a apreciação artística, com o objetivo de ensinar a arte através da leitura de 

imagens. Isto é, levar para a sala de aula o conhecimento da arte, da historia e a observação de 

obras. 

Em 1989, no “III Simpósio Internacional sobre o Ensino da Arte e sua História” - 

promovido pelo museu da Arte Contemporânea da USP, procurou-se discutir os conteúdos 

básicos do ensino da arte. Além do problema da falta de professores capacitados para a área,  

depara-se com outro problema, embora habilitados, não são capazes de entender as mudanças 

urgentes no ensino da arte.  

Para Barbosa (1991, p. 18) “[...] temos professores dando aula de artes que nunca 

leram um livro sobre arte-educação e pensam que arte na escola é dar folhas para colorir [...]”. 

A prova desta afirmação está no ensaio que Susana Vieira da Cunha apresentou do Congresso 

da Arte e Educação, em 1988, que mesmo os professores habilitados do Rio Grande do Sul, 

excluíam a leitura e a compreensão da arte, durante suas aulas. O Estado de Santa Catarina, 

como não tinha uma Associação Estadual de Arte, criou-se no decorrer do Congresso.  

A Metodologia Triangular aponta a necessidade do ensino da arte nas escolas desde os 

primeiros anos, porque não se trata de algo básico, mas fundamental. Não existe 

desenvolvimento cultural de uma sociedade sem as possibilidades do seu desenvolvimento 

artístico. De acordo com Barbosa (1991), uma sociedade só é artisticamente desenvolvida 

quando as suas produções artísticas são apreciadas, entendidas, ou melhor, valorizadas pelo 

público. Esse entendimento só se dá a partir do momento em que propiciamos situação de 

ensino e de aprendizagem na qual os alunos possam criar e decodificar imagens (obras).  

O desenvolvimento da inteligência está atrelado ao desenvolvimento do pensamento 

divergente e visual, sobretudo, se quisermos um desenvolvimento coletivo, onde a percepção, 
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a imaginação e a reflexão levam à transformação social. O mero conhecimento não basta; é 

necessária uma indução reflexiva, e esta inferência encontramos na Proposta Triangular no 

Ensino da Arte. O percurso desta proposta implica em três circunstâncias assim definidas: o 

fazer artístico, a história da arte e a análise da obra5. 

Nesse processo, enfatiza-se a criatividade como ponto primordial e vale lembrar que, 

para desenvolver esta capacidade no educando, requer que, o mediador desse processo, seja 

antes de tudo um sujeito criativo e inovador. Isso implica na organização estrutural das aulas, 

ministradas pelo professor, que deve assumir a atitude de facilitador de novas descobertas no 

campo das artes, sob todas as possíveis formas de expressão.  

A influência sociocultural no processo da aprendizagem engloba sobremaneira a 

expressão artística, uma vez que esta é o registro da cultura, do momento histórico e do 

desenvolvimento intelectual de qualquer sociedade. E, inserido neste universo, o educando 

aprende a interagir com a sua própria realidade, com a realidade do contexto que lhe for 

apresentado. E, dessa forma, ele não adquire apenas o conhecimento, mas compara, interpreta, 

recria e reflete os saberes necessários no ato de aprender. 

 

 

2.2 O histórico da Proposta Triangular no Ensino da Arte  

 

Ana Mae Barbosa, a partir das suas pesquisas desenvolvidas, aponta, no livro A 

imagem no ensino da Arte: anos oitenta e novos tempos (1991, p. 36), uma nova tendência 

para o ensino da arte, que foi estruturada conforme a autora salienta:  

 
Nos anos sessenta, Richard Hamilton, com a ajuda de artistas professores 
como Richard Smith, Joe Tilson e Eduardo Paolozzi, em Newcastle 
University, lançava as bases teórico-práticas do que hoje os americanos 
denominam DBAE, isto é, Disciplined-Based-Art Education.  

 

Estas bases propõem o ensino da arte mediante quatro disciplinas: produção, crítica, 

história da arte e estética. A autora opta, entre outras fontes, por trabalhos desenvolvidos nas 

Escuelas al Aire Libre, no México, orientadas por Best Maugard, depois da revolução de 

1910, que pretendia por meio do ensino da arte, levar a história dos padrões estéticos da arte 

mexicana, evidenciando a história, o fazer artístico e a cidadania, com objetivo de resgatar a 

consciência cultural e política do povo. 

                                                 
5 Ana Mae Barbosa, quando publicou sua proposta triangular no livro A imagem do ensino da arte: anos oitenta 
e novos tempos, editado em 1991, utilizava a trilogia como: o fazer artístico, a história da arte e a análise da obra. 
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Na Inglaterra, entre 1972 e 1973, os congressos “Art History, Criticism and The 

Teacher” na Universidade de Manchester, e “Filosofia e o Ensino das Artes” no departamento 

de Educação no Madely College of Education, foram importantes para reforçar as idéias de 

que a arte contemporânea e a do passado, aliadas a estudos psicológicos, filosóficos e 

sociológicos etc, e às produções atuais dos estudantes de arte, não podem ser dissociadas. Tais 

idéias foram a base para o Critical Studies, que aborda a arte como expressão e cultura.  

No livro Tópicos Utópicos, Barbosa (1998, p. 33) salienta que a designação 

Metodologia Triangular não é adequada para esta abordagem, orientando a substituição de 

“Metodologia Triangular” por “Proposta Triangular”: 

 
[...] a abordagem que ficou conhecida no Brasil como Metodologia 
Triangular, uma designação infeliz, mas uma ação reconstrutora. 
Sistematizada no Museu de Arte Contemporânea de USP (87/93), a 
triangulação Pós-Colonialista de Ensino da Arte no Brasil foi apelidada de 
“metodologia” pelos professores. Culpo-me por ter aceitado o apelido e 
usado a expressão Metodologia Triangular em meu livro ‘A imagem do 
Ensino da Arte’. Hoje depois de anos de experimentação, estou convencida 
de que metodologia é construção de cada professor em sua sala de aula e 
gostaria de ver a expressão ‘Proposta Triangular’ substituir a prepotente 
designação ‘Metodologia Triangular’.  

 

Acredita-se que esta proposta pode ser aplicada sob várias metodologias. Cada 

professor cria seu próprio método, sem no entanto, fugir da proposta essencial, e por assim 

compreender, concebe os estudos de Ana Mae como uma proposta e não como metodologia. 

E a própria autora, embora tardiamente, chegou a mesma conclusão. 

A Proposta Triangular aponta a necessidade do ensino da arte nas escolas, desde os 

primeiros anos, por se tratar de um aspecto fundamental no desenvolvimento cultural da 

sociedade. A produção de conhecimento e a capacidade intelectual estão conectadas ao 

pensamento divergente e visual, sobretudo, se quisermos um desenvolvimento coletivo, em 

que a percepção, a imaginação e a reflexão levam à transformação social. Barbosa (1991, p. 

32) afirma que é necessário articular as disciplinas que fazem parte das ações de ensino:  

 
Quando falo de conhecer arte falo de um conhecimento que nas artes visuais 
se organiza inter-relacionando o fazer artístico, a apreciação da arte e a 
história da arte. Nenhuma das três áreas sozinha corresponde à epistemologia 
da arte. O conhecimento em artes se dá na interseção da experimentação, da 
decodificação e da informação. [...] Só um fazer consciente e informado 
torna possível à aprendizagem em arte.  

 

Compreende-se que esta metodologia do ensino de arte, abarca os momentos mais 

importantes e os componentes básicos de articulações das artes visuais que são: a produção 
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(fazer artístico); a observação (fruição); a análise conceitual, cultural, social e o julgamento de 

valoração acerca da sua qualidade. 

 

 

2.3 A proposta triangular: fazer, fruir e contextualizar   

 

Não existe idéia separada do objeto,  
só existe o grande mundo da invenção. 

 Hélio Oiticica 
 

  Nas artes, as diferentes sensações, percepções e vivências que o sujeito tem com a 

natureza e a sociedade, são representadas no decurso de seu tempo. Mas, não são todas as 

obras de arte, nem todos os temas que nos sensibilizam, não é o conteúdo, o assunto ou a 

matéria que nos emocionam, mas as configurações criadas para expressá-las, que é a marca 

pessoal do artista. Está na maneira particular de representar, que faz com que o artista tenha 

seu estilo. A diferença no modo de interpretação é que faz com que a produção artística 

imprima, em nós, encantamento, desprezo, indignação, apatia, identificação, reflexão... é 

assim, pelo estilo pessoal que o artista exprime em sua obra, a diferença de todas as outras, 

isto é, a poética individual. Nos Parâmetros Curriculares de Arte (1998, p.37): 

 
As formas artísticas apresentam uma síntese subjetiva de significações 
construídas por meio de imagens poéticas (visuais, sonoras, corporais, ou de 
conjuntos de palavras, como no texto literário ou teatral). Não é um discurso 
linear sobre objetos, fatos, questões, idéias e sentimentos. A forma artística é 
antes uma combinação de imagens que são objetos, fatos, questões, idéias e 
sentimentos, ordenados não pelas leis da lógica objetiva, mas por uma lógica 
intrínseca ao domínio do imaginário. O artista faz com que dois e dois 
possam ser cinco, uma árvore possa ser azul, uma tartaruga possa voar. A 
arte não representa e reflete a realidade, ela é realidade percebida de um 
outro ponto de vista. 

 

Nas várias expressões de arte encontram-se, a partir do espectador/fruidor, diferentes 

apreciações que ocorrem nas relações significativas, entre o objeto de percepção como: as 

formas, cores, sons, movimentos, ritmo, cenário etc, e o sujeito. Diante de uma obra de arte, 

as habilidades de percepção, intuição, raciocínio e imaginação atuam tanto no artista quanto 

no espectador. Compreende-se que a sensibilidade abre o canal e estabelece contato entre o 

artista e o espectador, mediado pela percepção. Segundo Pareyson (2001, p. 29): 

A interpretação [da obra] ocorre quando se instaura uma simpatia, uma 
congenialidade, uma sintonia, um encontro entre um dos infinitos aspectos 
da forma e um dos infinitos pontos de vista da pessoa: interpretar significa 
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conseguir sintonizar toda realidade de uma forma através da feliz adequação 
entre um de seus aspectos e a perspectiva pessoal de quem a olha. 

 

A fruição promove no indivíduo sensações, emoções e uma reflexão interna provocada 

pela obra de arte, que reinventa internamente o seu conteúdo. A observação desta nunca é 

indiferente, parte do indivíduo, penetra no som, artefato, movimento, etc, e que, ao mesmo 

tempo é impregnado de novas sensibilidades. Martins (1998, p. 75) afirma que: 

 
Ao apreciarmos obras de arte, nós as ressignificamos, as atualizamos, 
produzimos interpretantes, de acordo com nossa sensibilidade atual. Se
  as significações de produções artísticas mudam de pessoa para pessoa 
e até para a mesma pessoa, fica evidente que obras produzidas no passado 
provavelmente não tinham, na época, a mesma significação que a elas 
atribuímos hoje. 

 

Para apreciar uma obra é necessário situá-la no seu tempo, conhecer e contextualizar, 

para abrir caminho no entendimento da poética do artista. Toda obra de arte reflete o seu 

tempo, suas características, materiais e sociais enfatizando a cultura de determinada época. 

Para Martins (1998, p. 61): 

 
A verdadeira arte não envelhece porque o ser humano que a contempla é 
sempre novo, ou terá um olhar outro que estará realizando uma infinidade de 
leituras porque infinita é a capacidade do homem de perceber, sentir, pensar, 
imaginar, emocionar-se e construir significações diante das formas artísticas.  

 

Compreendemos que as obras de arte são perecíveis, no que diz respeito ao objeto, 

matéria. Muitas com o passar do tempo necessitam ser restauradas e até mesmo reproduzidas 

com objetivo de conservar o patrimônio histórico-cultural da humanidade. No entanto a 

função, a simbologia e a interpretação da obra estão diretamente ligadas ao contexto do 

observador, que ao interagir com a obra procura através dos seus signos internos 

estabelecerem conexões externas que vão de encontro as suas aspirações.   

Quando o objetivo da leitura de imagem for chegar o mais próximo das pretensões do 

artista é necessário um estudo minucioso da vida e obra, do contexto e da ideologia do artista. 

Para esclarecer o tema abordado utilizamos a análise do estudioso de arte Brent Wilson, 

citado por Martins, que analisa a tela de Coubert, intitulada L’Atelier du Peintre (Figura 1). 
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Figura 1 - L’Atelier du Peintre (1854-55) - Museu do Louvre, Paris. 

 
Observa-se na figura acima: 
 
a) fazer artístico;  

b) fruição;  

c) contextualização.  

 

Neste atelier do artista, representado, existe uma criança no canto direito, que desenha 

representando a criação/produção; no centro do quadro existe outra criança que está absorta 

observando o artista, representando a percepção/análise e por fim, o artista divide a tela em 

dois espaços: à esquerda está o povo, representado por caçadores, camponeses, operários, um 

judeu, um padre, uma mulher e seu filho, segundo Martins, integrados ao tema do quadro que 

está pintando. Já à direita está uma mulher nua - metáfora da natureza, da Verdade - e críticos, 

clientes, intelectuais parisienses e o escritor Charles Baudelaire. 

Quando o artista, por meio de suas expressões plásticas, expõe seus pensamentos, nem 

sempre pode-se compreendê-los, muitas vezes, é necessário contextualizar o espaço/tempo da 

sua produção. Para que a leitura de imagens cumpra seu objetivo é necessário que se observe 

a dimensão das concepções, dos conceitos, do conhecimento da produção artístico-estética e 

sua contextualização conceitual, histórica e cultural. 

O artista Gustave Courbet (1817-1877) nesta tela, retrata seu espaço de trabalho, 

colocando-se no centro. Como pode-se observar nesta obra, é possível distinguir três campos 

conceituais no ensino da arte: a criação/produção, a percepção/análise e o conhecimento da 

produção artístico-estética da humanidade em âmbito conceitual, histórico e cultural. 

a 

b 

c 
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2.4 A arte no contexto socioeconômico 

 

As manifestações artísticas revelam as relações que os indivíduos estabelecem com a 

sociedade na qual s encontram e com os princípios norteadores que regem essa sociedade, no 

seu processo quer seja de integração, evolução ou qualquer forma de mudança. Os PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) de Arte (1998, p. 20) evidenciam que “a arte ensina que 

nossa experiência gera um movimento de transformação permanente que é preciso reordenar 

referências a cada momento”. 

Conforme Barbosa (2001) a preocupação com um ensino de qualidade na arte, após a 

edição dos PCNs, trouxe maturidade levou aos arte-educadores e levaram muitos a rever seus 

conceitos, analisando idéias, até então descartadas, que se enquadram perfeitamente na 

atualidade. Nesse caso, a autora cita John Dewey a quem a política contra a “escola nova”6 

baniu da educação, pois era visto como defensor de uma educação elitista. Dewey baseia 

grande parte de suas teorias em Aristóteles, tecendo idéias de que a arte não é para o 

proletariado. Barbosa no livro John Dewey e o ensino da arte no Brasil estuda as influências 

do filósofo e salienta que:  

 
Suas ocupações desfiguram e degradam o corpo enquanto distorcem e 
endurecem a alma. Eles enchem a mente com interesses utilitários e 
mercenários que demandam tamanha exigência de tempo e energia, não 
deixando tempo disponível para a cultura. (2001, p. 25)   

 

Dewey acreditava que a educação ideal é a educação liberal, que prepara o sujeito para 

a vida, voltada às práticas consideradas, por ele, nobres. Ao desfrutar dos prazeres que 

decorrem do conhecimento das artes e das ciências, as pessoas sem uma perspectiva desta 

nobreza, ou seja, a classe operária, não merecia uma educação, cujos currículos programáticos 

incluíssem disciplinas humanistas. Assim, Dewey e suas idéias foram desconsideradas pelos 

nacionalistas que expressavam seu patriotismo abominando tudo que vinha dos EUA. Neste 

período, novos pesquisadores americanos revelavam aspectos das teorias de Dewey, como 

atuais, e que, pregavam na verdade, uma educação que prepara o homem para a vida, com 

direito ao conhecimento da arte, da ciência, da filosofia, e como sujeito pensante, e não para o 

trabalho simplesmente. 

                                                 
6 Escola Nova, defende o estímulo do interesse sem o cerceamento da espontaneidade, valorizando a educação 
integral, prática e individualizada. Seus estudos auxiliam na introdução de projetos didáticos sustentados em 
base mais rigorosa e científica. Por outro lado, sofrem algumas críticas: a desvalorização do professor, o 
excessivo individualismo e o descuido na transmissão do conteúdo em prol da ênfase no processo. 
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Com certeza Dewey falava de uma sociedade igualitária, sem exploradores e 

explorados, onde cada ser humano tem no trabalho um dever e no lazer um direito. Essas 

idéias foram interpretadas como elitistas, produzindo aversão para um sistema educacional 

não democrático, mas que ansiava por mudanças para uma educação que abrangesse todas as 

classes sociais. Seria mais fácil acreditar que o ensino, sobretudo o público, permite o 

desenvolvimento, a reflexão, do que concordar que a grande massa está condenada ao 

mínimo, isto é: a formação da mão-de-obra barata, contribuindo assim, com a política 

capitalista cuja conseqüência é a desigualdade social. 

Barbosa (2001) preocupa-se que ainda hoje, embora exista uma consciência por parte 

de muitos educadores, bem como as proposta dos PCNs, há necessidade de um sistema 

educacional igualitário para todos; temos sim, deficiências educacionais, em função da 

necessidade de sobrevivência dos alunos, que ao completar os primeiros anos da escola 

básica, se lançam no mercado de trabalho abandonando os bancos escolares.  

A autora citada, afirma que:  
 

Estamos empenhados em treinar um número comparativamente pequeno 
para a vida acadêmica de lazer e cultura: estamos comprometidos com a 
incapacidade de treinar um grande número, portanto somente passiva e 
apática em um trabalho não idealizado será possível para essas pessoas; 
permitimos que, poucos sejam preparados [...].(2001, p. 27) 

 

Compreendemos que a proposta curricular do ensino fundamental e secundário, deva 

abarcar não somente o desenvolvimento de habilidades e competências formais, mas que 

encontre na arte a dimensão da criação, apreciação e comunicação. É no espaço da sala de 

aula, que possibilitamos o contato com atividades que possibilitem a reflexão e o diálogo 

entre os alunos e os conteúdos artísticos, estéticos e culturais. É na escola que lançamos a 

base para o desenvolvimento de uma sociedade artisticamente capaz de conceber a arte. 

Porcher (1982, p. 14-16), em seu livro, Educação artística: luxo ou necessidade escreve 

sobre esse assunto:  
 

Ora, historicamente a arte tem se constituído em atividade aristocrática, 
portanto fora das possibilidades da grande maioria que precisa aprender 
apenas o necessário para ingressar no mercado de trabalho. A arte, portanto, 
é um acessório.  

 

Ainda sobre o assunto, Porcher assim se pronuncia: 
 

O problema de uma democratização da cultura coloca-se com extrema 
precisão neste terreno; a escola deve assegurar a igualdade das 
oportunidades, ou seja, fornecer a cada criança os meios de acesso à arte 
existente. Não é mais necessário demonstrar, hoje em dia, que as crianças 
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dos ambientes sócio-culturais desfavorecidos se acham prejudicados no 
acesso à cultura estética porque as condições para esse acesso não lhes serão 
oferecidas dentro das respectivas famílias. 
 

Reconhecer a importância do ensino da arte no ensino fundamental e médio requer dos 

arte-educadores um conhecimento histórico, o qual o aluno venha assimilar para a sua fruição, 

além da capacidade de criar sentidos estéticos e decodificá-los. Mesmo que o nosso aluno não 

vise uma formação universitária, ele entenderá que a arte é uma atividade criadora histórica, 

social e cultural, e que pode oportunizar o lazer, o conhecimento e o desenvolvimento 

criativo. Vazquez (1978, p. 277) em seu livro, As idéias estéticas de Max escreve que: 

 
Nesse sentido, quem perde, antes de mais nada, é a própria humanidade, pois 
entre a arte verdadeira e o homem-massa estabelece-se, com efeito, um 
diálogo de surdos, já que este último não pode entrar na relação apropriada 
exigida pelo objeto artístico, consequentemente, não pode apreciá-lo. Esta 
surdez ou cegueira com relação à verdadeira criação artística é um fato 
comumente ‘admitido’, mas ainda insuficiente explicado ou combatido por 
artistas e educadores.  

 

Para estabelecer conexão entre o objeto artístico e o sujeito é necessário o 

entendimento de elementos, símbolos e códigos que compõem uma obra. Compreendemos 

que os artistas e educadores podem contribuir decisivamente na relação entre o sujeito e o 

objeto artístico, desde que estejam estes cientes e envolvidos diretamente nesta causa social.  

 

 

2.5 Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Triangular 

 

A partir da nova LDB 9394-96, que consolida os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

surge a escola sócio-interacionista ou construtivista, embasada na teoria de Vygotsky, onde os 

contextos socioeducativos e as diversas formas de assimilação do saber são considerados de 

suma importância nos processos de aprendizagem. É evidente que a elaboração dos currículos 

para esta nova escola, veio priorizar a diversidade dos alunos, bem como a transversabilidade 

dos temas para os mesmos. Além disso, trouxe a exigência da redefinição didática dos 

professores. Neste contexto de conteúdos os temas transversais visam à preocupação da 

formação do aluno de forma global, pois somente assim, formaremos seres humanos capazes 

de exercer a cidadania e atuar com liberdade em suas comunidades, acompanhando e 

assimilando as transformações da sociedade. 
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O ensino da arte na escola construtivista assume a metodologia das vivências artísticas 

onde se mesclam ao ensino tradicional, pois recupera-se o desenvolvimento da criatividade da 

escola moderna, com a orientação, embasada em conhecimentos prévios da escola tradicional. 

Afinal, apreciação e interpretação de imagens não deixam de funcionar como modelo para os 

alunos. Naturalmente, após visitar uma galeria de arte ou museu, observar várias obras, 

percebe-se que as produções artísticas dos alunos apresentam nuances do estilo, das técnicas e 

temas referentes à exposição apreciada anteriormente. 

Hoje, a educação brasileira vive seu momento na busca em assumir verdadeiramente 

uma política pedagógica construtivista, e, entre os conhecimentos reconhecidos como 

essenciais ao pleno exercício da cidadania, o ensino da arte ocupa um espaço relevante neste 

processo. Os PCNs evidenciam uma política pedagógica que visa à interação do contexto 

histórico-social do aluno, com o objeto de aprendizagem, onde o ensino da arte provoca uma 

abertura para a relação do mundo interior do aluno, com seu próprio contexto social. O fazer 

artístico é uma expressão de sentimentos, que estabelece uma relação coletiva, porque o 

homem se contagia pelos sentimentos alheios, diz Vygotsky (1999, p. 303), citando Liev 

Tolstói: “É nesta capacidade dos homens para se deixarem contagiar pelos sentimentos dos 

outros homens que se baseia a atividade da arte”. Acredita-se que esse contágio só será 

possível se houver um estímulo desencadeador ao interesse artístico, voltado à apreciação e 

posteriormente à contextualização. E é neste sentido que a proposta triangular no ensino da 

arte cumpre o seu papel.  

Os PCNs são prova da preocupação do sistema educacional brasileiro em promover 

uma educação democrática que atinja todas as camadas sociais quando propõe os temas 

transversais na elaboração dos currículos disciplinares. Essa proposta não indica um ensino 

estático de conteúdos generalizados, mas traz para os currículos escolares as problemáticas 

sociais e permite a autonomia da escola na elaboração de sua própria proposta pedagógica.  

Dessa forma, ela se torna também uma instituição social, cuja função vai além da mera 

transmissão de conhecimento. Com a transversalidade dos termos nascem projetos em salas 

de aulas que se estendem para além dos muros escolares, apontando soluções para questões da 

comunidade local. Projetos esses, referentes ao meio-ambiente, à saúde, à violência e outros. 

Da mesma forma, a escola pode ser responsável pela conservação de culturas quando adequar 

os seus currículos ao contexto social em que ela atua.  

O sistema de ensino deve possibilitar ao educando uma visão de mundo globalizado, 

que deva estar em consonância com as mudanças histórico-culturais, e a escola tem, portanto, 

a missão de desenvolver integralmente seu educando a partir do incentivo à produção de 
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diversos tipos de habilidades e competências. Inclusive, não se omitindo da responsabilidade 

de refletir sobre os temas sociais, culturais, estéticos e até mesmo filosóficos que a arte 

promove. Incorporou-se a esta pesquisa, parte dos PCNs de arte (1997, p. 66-69), com o 

objetivo de elucidar as questões que estão sendo evidenciadas, no que diz respeito às Artes 

Visuais e à Proposta Triangular que fica evidente dentro dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte, como segue: 

Produção do aluno em Artes Visuais 
 

Introdução 

• A produção artística visual em espaços diversos por meio de: desenho, 
pintura, colagem, gravura, construção, escultura, instalação, fotografia, cinema, vídeo, 
meios eletroeletrônicos, design, artes gráficas e outros. 

• Observação, análise, utilização dos elementos da linguagem visual e suas 
articulações nas imagens produzidas. 

• Representação e comunicação das formas visuais, concretizando as próprias 
intenções e aprimorando o domínio dessas ações. 

• Conhecimento e utilização dos materiais, suportes, instrumentos, 
procedimentos e técnicas nos trabalhos pessoais, explorando e pesquisando suas 
qualidades expressivas construtivas. 

• Experimentação, investigação, utilização e capacidade de escolha de 
suportes, técnicas e materiais diversos, convencionais e não-convencionais, naturais e 
manufaturados, para realizar trabalhos individuais e de grupo. 

 
Apreciação significativa em Artes Visuais 

 

• Contato sensível e análise de formas visuais presentes nos próprios trabalhos, 
nos dos colegas, na natureza e nas diversas culturas, percebendo elementos comuns e 
específicos de sistemas formais (natureza e cultura). 

• Observação da presença e transformação dos elementos básicos da 
linguagem visual, em suas articulações nas imagens produzidas, na dos colegas e nas 
apresentadas em diferentes culturas e épocas. 

 • Identificação, observação e análise das diferentes técnicas e procedimentos 
artísticos presentes nos próprios trabalhos, nos dos colegas e em diversas culturas. 

• Percepção e análise de produções visuais (originais e reproduções) e 
conhecimento sobre diversas concepções estéticas presentes nas culturas (regional, 
nacional e internacional). 

• Reconhecimento da variedade de significados expressivos, comunicativos e 
de valor simbólico nas formas visuais e suas conexões temporais, geográficas e 
culturais. 

• Conhecimento e competência de leitura das formas visuais em diversos 
meios de comunicação da imagem: fotografia, cartaz, televisão, vídeo, histórias em 
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quadrinhos, telas de computador, publicações, publicidade, design, desenho animado 
etc. 

• Discussão, reflexão e comunicação sobre o trabalho de apreciação das 
imagens por meio de fala, escrita ou registros (gráfico, sonoro, dramático, videográfico 
etc.), mobilizando a troca de informações com os colegas e outros jovens. 

• Descoberta, observação e análise crítica de elementos e formas visuais na 
configuração do meio ambiente construído. 

• Reconhecimento da diversidade de sentidos existentes nas imagens 
produzidas por artistas ou veiculadas nas mídias e suas influências na vida pessoal e 
social. 

• Identificação de múltiplos sentidos na apreciação de imagens. 

 
As Artes Visuais como produção cultural e histórica 

 

• Observação, pesquisa e conhecimento de diferentes obras de artes visuais, 
produtores e movimentos artísticos de diversas culturas (regional, nacional e 
internacional) e em diferentes tempos da história. 

• Compreensão sobre o valor das artes visuais na vida dos indivíduos e suas 
possíveis articulações com a ética que permeia as relações de trabalho na sociedade 
contemporânea. 

• Reflexão sobre a ação social que os produtores de arte concretizam em 
diferentes épocas e culturas, situando conexões entre vida, obra e contexto. 

• Conhecimento e investigação sobre a arte do entorno próximo e distante a 
partir das obras, fontes vivas, textos e outras formas de registro (apresentadas material 
e/ou virtualmente). 

• Conhecimento, valorização de diversos sistemas de documentação, 
catalogação, preservação e divulgação de bens culturais presentes no entorno próximo 
e distante. 

• Utilização autônoma e freqüência às fontes de informação e comunicação 
artística presentes em diversas culturas por meio de processos dialógicos diretos ou 
virtuais (museus, mostras, exposições, galerias, feiras, mercados, páginas e sítios 
informáticos). 

• Elaboração de formas pessoais de registro para assimilação, sistematização e 
comunicação das experiências com formas visuais, e fontes de informação das 
diferentes culturas. 

• Reflexão sobre as artes visuais e a cultura brasileira em sua diversidade e 
presença na comunidade e no cotidiano dos alunos. 

• Reconhecimento da presença de qualidades técnicas, históricas, estéticas, 
filosóficas, éticas, culturais nas produções visuais, sabendo observá-las como fonte de 
pesquisa e reconhecendo-as como veículo de compreensão diferenciada do ser humano 
e suas culturas. 

• Conhecimento crítico de diferentes interpretações de artes visuais e da 
cultura brasileira, produzidas por brasileiros e estrangeiros no país. 
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2.6 A criação: psicologia da arte e a catarse 

 

Para algo existir mesmo - um Deus, 
 um bicho, um universo, um anjo-, 

é preciso que alguém tenha consciência dele. 
Ou simplesmente que o tenha inventado. 

Mario Quintana 
 

O ato de criar sugere produção de coisas, - idéias ou objetos - que até então supõe-se 

não existir. Compreende-se que a imaginação opera a criação, e que o ser humano organiza as 

suas ações no mundo a partir de mecanismos significativos. Esses mecanismos são 

idealizados pela imaginação, desde as ações mais simples até as mais complexas. Planejar é 

um ato imaginativo, até para a ciência e a razão. Compreende-se que o processo de 

comunicação humana está diretamente ligado à imaginação. No livro de Duarte Junior (2001, 

p. 53), Porque arte-educação?, salienta-se que: 

 
Precisamos notar também que em qualquer ato criativo não há apenas uma 
mobilização da razão, da esfera lógica que se dá através dos símbolos 
(lingüísticos, matemáticos, etc.) estão sempre apoiados em nossas vivências 
e em nossos sentimentos. Não há ‘pensamento puro’ estritamente lógico, ao 
pensar, mobilizamos tanto os símbolos como os sentimentos a eles 
subjacentes mesmo nos atos de criação filosófica e cientifica estão 
envolvidos os sentimentos humanos.  

 

Vygotsky (1999) salienta que o ser humano é dotado de sentimentos, por conseguinte, 

nenhuma ação humana é puramente racional. Compreende-se que a razão determina o ponto 

de partida para a imaginação. Portanto, entende-se que o “fazer artístico” é uma manifestação 

dos sentimentos, impulsionado pela razão, produzido na imaginação e aplicado na 

composição material e estética da obra.  

Dir-se-ia que é um risco interpretar uma obra de arte num exercício de apreciação e 

acertar a intenção real do seu autor. A arte é uma expressão de sentimentos. Mas existente, 

também, uma intencionalidade, e que, muitas vezes o próprio artista tenta esconder porque ele 

próprio teme vulgarizar sua criação. Então atribui certos elementos como obra de sentimentos. 

Ilustra-se este tema, recorrendo a um programa da TV Educativa apresentado no dia 

16/5/2005. O repórter entrevista um artista popular nordestino que produz esculturas em 

argila.  

Quando o profissional de comunicação indaga ao artista plástico, o porquê dos pés 

enormes na sua criação tridimensional (Figura 2), provavelmente o interlocutor esperava uma 

resposta baseada nos sentimentos do artista, quanto à fantasia, forma de comunicação e como 
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mensagem pessoal na composição da obra. O correspondente talvez, até esperava que o 

entrevistado manifestasse estar baseando suas esculturas, nas obras de Tarsila do Amaral, que 

tem o mesmo padrão de elementos estéticos.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2 - Antropofagia, 1929. Óleo sobre tela. Coleção 
particular de Paulina Nemerovsky 

 

Mas, o repórter recebe uma resposta simples: “Coloco estes pés para dar melhor 

sustentação à obra”. Não se quer desmistificar e minimizar a arte, muito ao contrário, mas sim 

dar exemplo de que nela o homem expressa toda a sua essência, razão ou emoção, do mais 

complexo e fantástico ao mais simples. Educar para a apreciação da arte é, também, dar vazão 

à fantasia se arriscando às várias possibilidades de leituras. Neste sentido, Pareyson (2001, p. 

89) escreve que:  

 
[...] comprometer a compreensão da obra por sobrepor-lhe sentidos e 
qualidades que não lhe pertencem, mas não é mesmo certo, de que eles 
fazem parte daquela espiritualidade pessoal do leitor que com todos os seus 
conteúdos de pensamento e moralidade e o único órgão de penetração de que 
ele dispõe diante da obra, de modo que se oportunamente controlados 
conscientemente dirigidos podem construir uma verdadeira e apropriada via 
de acesso à obra de arte, contribuindo para instaurar aquela congenialidade 
sem a qual não há nem leitura, nem compreensão, nem juízo. 
 
 

Apreciar uma obra de arte com objetivo de constatar o que o artista pensou e 

reproduziu, é sem dúvida uma tentativa telepática do observador com o autor. Considerando a 

possibilidade de que o artista é um mediador de sentimentos individuais, além das suas 

inquietações pessoais é um representante do coletivo. Nesta perspectiva, compreendemos que, 
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o artista incorpora à obra suas inquietações e mensagem pessoal, mas também, é atribuída a 

responsabilidade de ser um catalisador de idéias, que exprime o momento histórico-cultural da 

sua sociedade. Agindo, portanto, como agente de uma realidade expressa, a qual ele não 

determinou, Pareyson (2001, p. 99) acrescenta: 

 
 [...] o artista não é senão o tramite desta voz coletiva que busca expressão na 
arte, não criadora, mas portadora; não inventora, mas executora. [...] será um 
demônio que o possui ou a mania que o invade: é ponto pacífico que ele é 
transportado, premido, necessitado. Mal a idéia se definia em sua mente, ele 
não é mais livre, mas como obrigado a realizá-la [...]. 

 

A Proposta Triangular evidenciava o ensino da arte mediante quatro disciplinas: a 

produção, a crítica, a história da arte e a estética, as quais foram (re)elaboradas pela autora 

Ana Mae Barbosa, em três substratos disciplinares: o fazer, a apreciação e a história da arte.  

As tendências pedagógicas do ensino da arte associam-se à história dos movimentos artísticos 

e as relações da obra a partir de características sociais e culturais de época. Salientando, que 

cada geração observa, analisa e interpreta a história a partir de seus preceitos e convicções. 

Na etapa da apreciação sujeita-se à questão psicológica referente à ordenação das 

emoções reprimidas e a permissão à liberalidade desses sentimentos: a catarse. Antes, porém, 

é preciso ter uma clara compreensão do que significam sentimentos e buscam-se respostas na 

psicologia. Embora seja um campo complexo e divergente, muitos autores definem 

sentimento como consumo de energia. No livro Psicologia da Arte, Vygotsky (1999, p. 252) 

assinala as idéias de que “Freud também tem opinião semelhante quando diz que as emoções 

e os sentimentos correspondem ao processo de dispêndio de energia, cuja expressão final se 

percebe como sensação”.  

A maioria das correntes filosóficas refletem o psiquismo humano de uma forma social. 

Mesmo sendo o homem em si uma singularidade, seus gostos, conceitos, bem como os 

sentimentos se pluralizam. Isto é, repetem-se em vários aspectos de maneira idêntica, porque 

são condicionados pelos fenômenos socioculturais.  A esse respeito, Vygotsky (1999, p. 9) 

citando Pliekhánov coloca que: 

 

A natureza do homem faz com que ele possa ter gostos e conceitos estéticos. 
As condições que o cercam determinam a transformação dessas 
possibilidades em realidade, por essa se explica que determinado homem 
social (isto é, dada sociedade, dado povo, dada classe) tenha justamente estes 
gostos e não outros gostos e conceitos estéticos.  
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Evidentemente que há uma individualidade psíquica e única. Cada ser humano é único 

tanto no aspecto físico como psicológico; e, quando aborda-se a questão do psiquismo social 

refere-se aos aspectos psicológicos culturais. Considera-se que as manifestações dos 

sentimentos em grande parte são determinadas pela cultura social. No período escravocrata, a 

maioria dos homens de bem da sociedade vigente, não se chocavam com um negro 

acorrentado ao tronco, enquanto que hoje, na nossa sociedade, a maioria dos homens de bem, 

não suportariam indiferentes, esta cena. Portanto, os sentimentos não são inerentes à natureza 

humana, mas também são representantes da formação cultural de cada sociedade. Eis aí uma 

questão educacional, onde o contexto pode influenciar decisivamente nos sentimentos e 

emoções dos indivíduos.  

Nesta complexidade psicológica referente ás emoções humanas, a arte se integra 

principalmente por ser na sua essência um resultado de sentimentos. É, neste processo, que 

podemos salientar que a arte, e seu ensino, compreendem não somente os aspectos referentes 

à apreciação e decodificação das obras, mas na capacidade de organização e compreensão 

destes estímulos externos. Barbosa (1991, p. 21) intensifica que “É preciso saber organizar a 

compreensão”.  

Para Vygotsky (1999) o ser humano não consegue direcionar seu comportamento, 

constituído pelas reações de estímulos, pode-se até dizer, sentimentos, de modo imediato, 

muitas vezes é necessário utilizar-se de signos externos para direcionar esse comportamento. 

Sob esse aspecto entende-se que a catarse é resultante do efeito da arte e a imagem de uma 

obra de arte poderá causar um efeito desencadeador de sentimentos e ordenação destes. 

 

Figura 3 - Guernica - óleo sobre tela / 3,49 x 7,76 m / 1937. Museu do Prado, Madri. 
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Diante da obra Guernica7 (Figura 3), de Pablo Picasso, pode-se ter uma fluência de 

sentimentos de horror, medo e repúdio às guerras, que é o tema retratado pelo artista, e que,  

provavelmente irá despertar no observador da obra. .Já no quadro, as Bandeirinhas, de 

Alfredo Volpi (Figura 4), acredita-se que suscite no sujeito apreciador, desejos de ir passear, 

festejar, etc. Percebemos que a importância das imagens na fluência dos sentimentos 

determina a necessidade do aprendizado para a apreciação.  

 

Figura 4 - Bandeirinhas –  
têmpera sem data, MASP, SP. 

 

A Proposta Triangular aponta a apreciação como parte integrante e significativa no 

processo do ensino da Arte, não há como desassociar esta etapa do todo, pois ela é parte que 

inter-relaciona o processo. “Esta metodologia do ensino da arte corresponde às quatro mais 

importantes coisas que as pessoas fazem com arte. Elas a produzem, as vêem, elas procuram 

entender seu lugar na cultura através do tempo, elas fazem julgamento acerca de sua 

qualidade” (BARBOSA, 1991, p. 36). 

 
A arte é conhecimento construído pelo homem através dos tempos, sendo 
um dos meios que permitem a comunicação entre indivíduos, possibilitando 
a compreensão de mundo, da sociedade e da cultura. Cada época tem o seu 
próprio psiquismo social, que sedimenta-se em idéias comuns de uma 
coletividade, a partir destes sentimentos nascem as ideologias. A diferença 

                                                 
7 No final da década de 1930, quando o impulso criativo de Picasso parecia finalmente estar enfraquecendo, os 
acontecimentos o levaram a criar o seu quadro mais famoso. Guernica foi uma resposta direta aos horrores da 
Guerra Civil Espanhola. O conflito começou em julho de 1936 com um golpe militar liderado pelo General 
Francisco Franco, representando os elementos fascistas, tradicionalistas e clericais do país, contra a República 
Espanhola e seu governo eleito da Frente Popular (centro-esquerda). 
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entre a psicologia e a ideologia pode ser tomada como: a ideologia é o 
produto psicológico. 

 

As emoções não se sedimentam, mas as idéias, sim. Determinar um sentimento é 

impossível, mas em função dele, ocorre o surgimento das idéias. Um sentimento de aversão 

pelo diferente, pode contagiar todo um coletivo, desencadeando o princípio de uma ideologia, 

como o racismo. Sobre este tema, Vygotsky (1999, p. 12) define que: 

 
O estudo sociológico pode ser ou a ideologia em si, ou a sua independência 
em face de formas diversas do desenvolvimento social: contudo, nunca o 
estudo sociológico em si, sem o complemento do estudo psicológico estará 
em condições de revelar a natureza imediata da ideologia: o psiquismo do 
homem social. Para estabelecer os limites metodológicos entre os dois 
pontos de vista, é de suma importância, é essencial elucidar a diferença que 
distingue a psicologia da ideologia.  

 

A concepção histórico-cultural de aprendizagem de Vygotsky evidencia que os gostos 

e conceitos estéticos estão diretamente vinculados às diferentes épocas, e que oferecem uma 

interpretação sociopsicológica do simbolismo das artes, e de seu desenvolvimento histórico, 

compreendendo que as artes não poderiam ser explicadas de maneira conclusiva a partir da 

restrita esfera da vida privada, mas uma análise que leva à compreensão do psiquismo social 

estampado na conceituação estética, precisamente o sentimento, que motiva segundo o autor, 

diversas formas ideológicas. 

Para Vygotsky (1999, p. 10) que cita as idéias de Pliekhánov, “todas as ideologias têm 

uma raiz comum: a psicologia de dada época”. Essa psicologia se constitui pelos elementos 

vigentes como: as forças de produção, as relações econômicas, a política social e as ideologias 

existentes que refletem as características desse psiquismo. Estas análises da Psicologia da 

Arte, nos remetem ao PCNs de Arte (1998, p. 33),  

 
tanto a ciência quanto à arte, respondem a essa necessidade mediante a 
construção de objetos de conhecimento que, juntamente com as relações 
sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos e éticos, formam o 
conjunto de manifestações simbólicas de uma determinada cultura. 

 

Pode-se entender que as características culturais de uma sociedade resultam do seu 

psiquismo social. Estas não se formam baseadas na individualidade de cada sujeito, mas nas 

particularidades que os indivíduos têm entre si. Estas particularidades geram então, o 

pensamento coletivo. Vygotsky (1999, p. 13) esclarece que:  
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[...] existe um psiquismo individual específico, e depois, já como produto de 
interação dessas psicologias individuais, surge uma psicologia coletiva, 
comum a todos esses indivíduos. Aí a psicologia social surge como 
psicologia de um indivíduo coletivo, do mesmo modo que a multidão é 
formada de indivíduos particulares, embora tenha a sua psicologia supra 
pessoal. 

  

Como somos seres biologicamente sociais, precisa-se desde o início de nossa 

existência de outros seres para sanar nossas necessidades primárias de sobrevivência; estas 

ligações geram a convivência social. Vygotsky (1999, p. 17) concorda com Freud quando 

esclarece que toda “a psicologia individual, desde o início, é ao mesmo tempo uma psicologia 

social”, o autor conclui que somos seres sociais, e que o psiquismo individual, não é em sua 

totalidade, comum a todos os demais integrantes de dado grupo.   

Ao correlacionar a emoção e sentimento, fantasia e imaginação, Vygotsky se refere ao 

fato de que toda emoção serve-se da imaginação para projetar uma série de representações e 

imagens fantásticas, que por sua vez evocavam uma segunda expressão do sentimento. Não há 

emoção sem a imagem mental, mesmo que a imagem seja real e palpável; para que cause a 

emoção, ela passa pelo processo da imaginação. Assistir uma cena de amor que desencadeie 

emoção, requer que o espectador se imagine no lugar da personagem que vive a cena. A esse 

respeito, Japiassu (1999) esclarece que:  

 
[...] do cruzamento entre as problemáticas da sensibilidade e da imaginação. 
Vygotsky ressalta a necessidade de estudos e investigações para elucidarem 
as questões relativas à emoção e à fantasia - os campos mais problemáticos 
desconhecidos da psicologia da época. 

 

As emoções da arte, segundo o autor, são inteligentes, pois o traço distinto da emoção 

estética é precisamente a retenção das manifestações externas, enquanto conserva uma força 

excepcional, de uma emoção central, que está localizada no córtex central. Os pesquisadores 

da arte acreditam que as emoções são dotadas de uma natureza orgânica geral, “muitos 

estudiosos viram nela uma reação orgânica interna, na qual se expressa uma espécie de acordo 

ou desacordo do nosso organismo com a reação de partida de determinado órgão; é como se 

na emoção se manifestasse a verdadeira solidariedade do nosso organismo”. Estas emoções 

nos atraem, e muitas vezes podem nos trazer sensações desagradáveis, produzindo 

sentimentos contraditórios. 

Uma das questões centrais na concepção vygotskiana da arte é o princípio da antítese 

que vai gerar a catarse. Vygotsky (1999, p. 269) elucida sobre a tragédia e suas reações 

estéticas: 
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[...] é como se a tragédia nos levasse a praticar movimentos simultâneos para 
a direita a para a esquerda, levantar e baixar ao mesmo tempo um peso, é 
como se excitasse simultaneamente os músculos e seus antagonistas. É 
precisamente por isso que se explica em segundo lugar a retenção das 
emoções na manifestação externa que verificamos na arte. É precisamente 
nisto que nos parece consistir a diferença específica da reação estética. 

 

Estes dois pontos opostos em sua natureza geram a catarse, a absorção de efeitos 

trágicos traduzidos em sensações de alívio. Esta mesma emoção causada pelo efeito da 

tragédia só é aliviada ou purificada graças à imaginação. Se sentirmos alívio ao ver uma 

tragédia, é porque antes imaginamos que não estamos nela; aliviar-se ao ver uma cena de 

assassinato, é porque compreende-se ser a vítima ali representada. Assim, a emoção causada 

pela imagem, só ocorre a partir do momento em que a imaginação nos transporta para uma 

interação com a cena, aproximando esse estado a um estado imaginário onde não se pode 

estabelecer nenhuma diferença, porque em determinados momentos a imagem mental e real se 

fundem. 

Jamais a contemplação artística será neutra; por mais que o espectador desconheça o 

que contempla, ocorrerá, no mínimo, uma expectativa de resposta, ou ainda, uma 

compreensão contida na inconsciência. Não existe passividade neste processo que trata desse 

encontro onde nasce uma aceitação mútua entre a mensagem e o espectador, no qual a 

mensagem assume um papel ativo e dominador. Estudos revelam que nesse encontro ocorrem 

verdadeiras contradições emocionais.  

Como podem imagens trágicas resultar em sensações apaziguadoras? - O espectador 

absorve uma mensagem agressiva e associam-na a seus conflitos interiores, os quais ele libera 

através de um mecanismo que provoca um curto-circuito onde eles se auto-destroem 

resultando em alívio. Como se houvesse uma pressão cuja intensidade atinge seu ponto 

máximo e conseqüentemente desaparece. A esses movimentos emocionais, pode-se chamar o 

verdadeiro efeito da arte, que se aproxima do conceito catarse. Tais fenômenos acontecem  

porque a arte representa as condições humanas conscientes e inconscientes, que são comuns a 

todos. 

 Nunes (1991) salienta que a ação purificadora da tragédia se desenrola, 

fundamentalmente, por meio de duas situações: o Páthos e a Kátharsis. Os homens 

necessitam de paixões violentas e coléricas, as quais, não podendo ser-lhes fornecidas pela 

sociedade, são-lhes doadas pela encenação dramática da tragédia. Dá-se, assim, uma 

identificação, uma simpatia ou empatia, entre as paixões que se acham latentemente contidas 

no espectador e a ação desempenhada pelo ator; dá-se uma identificação passional, o Páthos. 
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E as emoções violentas e penosas são, através da arte, purificadas e transformadas em deleite 

estético e intelectivo: ocorre à purificação, a Catarse (Kátharsis). A arte trágica, desta 

maneira, liberta o homem daquelas emoções passionais e, suscitando um equilíbrio 

emocional, faz com que sua alma se torne aliviada e purificada.  

A tragédia representada através da arte é uma realidade não aceita pelas sociedades. 

Mesmo assim, não se ignora a sua existência, uma vez que ela faz parte da vida humana e 

neste caso é transformada em fantasia; entendendo assim, que seria impossível negar esta 

condição da vida. É como negar a existência dos aspectos negativos inerentes a todas as 

condições humanas. A arte, nesse ponto, funciona como um mecanismo que aceita esses 

pontos negativos, tornando-os positivos porque os coloca no campo da fantasia. Isto é, 

tornando-os irreais, logo inofensivos. O lado trágico e agressivo dos homens é purificado pela 

arte no sentido de que este não atinge a real condição da vida, mesmo assim oferece um 

espaço para que seja vivenciado uma vez que a sufocação seria impossível. 

            Nenhum outro termo empregado em psicologia pode definir com tanta clareza, o fato 

central da reação estética, como a catarse; para Vygotsky (1999, p. 266) “as emoções 

angustiantes e desagradáveis são submetidas a certa descarga, à sua destruição e 

transformação em contrários, e de que a reação estética como tal se reduz, no fundo, a essa 

catarse, ou seja, à complexa transformação dos sentimentos”.  Compreendemos que toda a 

criação da arte, enquanto artefato cultural é produzido com a finalidade de provocar reações 

emocionais, e que, o estudo das artes pode contribuir na compreensão geral de conduta 

humana. 

  

2.7 A alfabetização estética 
 

O objeto estético, que existe no tempo, possui um tempo próprio, 
inalienável, com uma vida latente, pronta a revelar-se. 

Benedito Nunes. 
 

Ao longo da história, a humanidade vem se organizando em diferentes civilizações e 

culturas, com diferentes concepções de mundo. Cada grupo humano constitui configurações 

próprias de fazer arte, com conceitos e funções diversas. As manifestações artísticas mudam 

ao longo do tempo. Para Kandinsky (1999, p. 27), “toda obra de arte é filha de seu tempo e 

muitas vezes, mãe de nossos sentimentos. Cada época de uma civilização cria uma arte que 

lhe é própria e que jamais se verá renascer [...]”. As características das expressões artísticas 
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evidencia o momento histórico, e as mudanças da arte são produtos de transformações que se 

processam na realidade sociocultural. 

A importância da expressão artística não está apenas no desenvolvimento de 

habilidades criativas, ou no aprimoramento das formas e percepção das pessoas: a arte é 

relevante enquanto conhecimento, que pode facilitar a compreensão do indivíduo a respeito de 

si mesmo e de sua condição de ser coletivo e agente cultural. 

O ser humano traz consigo a capacidade e motivação para realizar ações que cause 

admiração aos outros - os gregos denominaram como Poiesis, - uma produção que encante, 

transmitindo, sobretudo, seus sentimentos, pensamentos e percepções humanas. E, para uma 

mensagem tão complexa, somente a linguagem universal da arte em que encontra-se com 

maior freqüência os fenômenos da admiração e encantamento.  

Neste universo amplo e de certa forma complexo, para gostar de arte é necessário o 

conhecimento prévio das suas linguagens. Pergunta-se por que a grande massa não demonstra 

o mesmo interesse pela arte como demonstra pelo futebol, carnaval e ou outros 

entretenimentos de natureza social? Para Buoro (2003, p. 28) o público: 

 
[...] que visita exposições de arte, trata-se de um público não confiante em 
sua capacidade de leitura, valendo-se assim, de monitores. O início da 
utilização do monitor como um informante sobre a vida e o cotidiano do 
artista. Fica assim referido que o ensino de arte no Brasil ainda não 
conseguiu construir leitores de imagens com formação e informação em 
qualidade suficiente para que esse panorama seja possível de transformação.  

 

Sabe-se que as imagens e suas leituras estão presentes no dia a dia das pessoas. Mas, 

neste momento, focalizamos a leitura da imagem como obra de arte. O que leva alguém a 

visitar uma exposição de telas, da mesma forma que vai a uma festa? O gosto por esta ou 

aquela forma de entretenimento, certamente é desencadeado por algum processo educativo, 

cultural ou psicológico. Certamente houve um momento em que se deu esse ponto de partida, 

na inserção e apreciação da arte. O termo entretenimento pode nos soar com certa 

desafinação, porque associa-se entreter a algo lúdico. E, é divertido apreciar uma imagem 

artística? Talvez. Então o entretenimento envolve a satisfação, a contemplação,  a curiosidade 

e o efeito psicológico resultante em sensações, além do momento inerte, sem expectativa, sem 

previsibilidade. O passatempo. 

Segundo Oliveira (1998) tem-se conhecimento de que o público em geral que vai à 

exposição de arte é reduzido, e nesta pequena parcela, ainda encontra-se uma grande maioria 

que tem dificuldade na apreciação da arte. As pessoas de um modo geral têm dificuldade para 
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compreender as manifestações e códigos estéticos. Alguns para simplesmente encobrir o seu 

desconhecimento, alegam não gostar. Outras, simulam que a compreensão é tácita, e evitam 

discuti-las, no terceiro grupo, recorrem às interpretações baseada em critérios extra-estéticos.  

Compreende-se então, que a arte é um objeto de apreciação voltada ao prazer, mas que 

não é algo que agrada a todas as pessoas de todas as classes sociais e culturas. Enquanto não 

houver fruição, no ato da apreciação, a posse da mensagem de uma imagem e o desfrutar, não 

haverá interesse pela apreciação. É papel da escola no ensino da arte, construir no aluno essa 

sensibilização para a leitura da imagem da arte. 

 

2.8 As Linguagens, leituras e representações 

 

Interpretar uma obra é tão importante quanto colocá-la em exposição. 
É uma relação entre visões estéticas e conceitos espaço/tempo. 

Apropriar-se de uma imagem por amor ou ódio, é transcendê-la, 
 construir uma “outra” obra, além da primeira. 

Lucimar Bello Pereira Frange 
 

Os seres humanos necessitam das linguagens para exercer o ato da comunicação, e, 

como seres simbólicos, utilizam sistemas de representações, para elaborar e objetivar seus 

pensamentos e sentimentos, com o intuito de projetar e compreender o que se passa no 

mundo. Para Ostrower (1987) as linguagens se caracterizam na busca de sair-de-si e captar, 

almejando buscar conteúdos significativos, portanto, nossa penetração na realidade é sempre 

mediada por linguagens, como sistemas de representações. Sobre este assunto, Martins 

esclarece que:  

 
Quando falamos em linguagem, logo nos vêm à mente a fala e a escrita. 
Estamos tão condicionados a pensar que linguagem é tão somente a 
linguagem verbal, oral e escrita e, do mesmo modo, que ela é a única forma 
que usamos para saber, compreender, interpretar e produzir conhecimento no 
mundo, que fechamos nossos sentidos para outras formas de linguagem que, 
de modo não-verbal, também expressam, comunicam e produzem 
conhecimento. (Martins, 1998, p. 36)  
 

 

Nas diversas linguagens da arte e suas representações, abrem-se caminhos para 

expressar nossas percepções, intuições, sentimentos, pensamentos, por conseguinte, o 

conhecimento. Complementando as idéias com outro enfoque, Lévy (1996) esclarece que as 

linguagens são instrumentos que os seres humanos utilizam para se desligar parcialmente das 

experiências diárias, abrindo a possibilidade de recordar, evocar, imaginar, jogar e simular. 
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Estas linguagens podem deslocar nosso pensar para outros lugares, outros momentos e outros 

mundos. Portanto, não se pode somente evidenciar estes poderes às línguas, mas igualmente 

às linguagens plásticas, visuais, musicais, matemáticas, etc. Quanto mais as linguagens se 

enriquecem e se estendem, maiores são as possibilidades de simular e imaginar. 

A produção de leitura destas linguagens envolve aspectos variados da comunicação 

humana. Entende-se que a leitura é um processo que se estabelece na interlocução entre o 

homem e outro elemento, e que resulta na absorção de uma mensagem. Se falar em leituras 

grafológicas, baseamo-nos na dependência da capacidade de decodificação dos signos 

lingüísticos, o domínio semiótico destes signos, e do entendimento e compreensão das leis 

que os regem. Além disso, encontramos parâmetros a serem considerados essenciais para a 

eficácia da leitura, que são: a previsibilidade e a possibilidade de leitura. 

Quando se menciona a leitura previsível, refere-se à leitura na qual a mensagem 

limita-se somente ao entendimento da proposta do autor, enquanto que a possibilidade de 

leituras pode abarcar a polissemia da linguagem poética, possibilitando várias interpretações. 

É neste ponto que se abre um novo universo na produção de leitura, quando se analisa a sua 

real função. A compreensão e a interpretação do objeto de leitura dependem de vários 

aspectos da história de leitura de cada leitor. Para Orlandi (1984):  

 
Um outro aspecto, também histórico, deve-se juntar a essa afirmação de que 
toda leitura tem sua história. Este outro aspecto é que todo leitor tem sua 
história de leitura. Pois o conjunto de leituras feitas pelo leitor, configuram 
em parte a compreensibilidade de cada leitor específico.  

 

A possibilidade de leitura condiciona-se a inúmeros fatores, desde os mais básicos aos 

de maior amplitude. Cita-se neste caso, a temporalidade. Cada época contribuiu para a 

possibilidade desta ou daquela leitura. Pode-se ler literatura do séc. XVIII, mas não com a 

mesma função para a qual os textos foram produzidos.  

As leituras não grafológicas, aquelas destituídas da simbologia fonética, revelam um 

envolvimento também temporal, histórico-social e até psicológico, quanto à 

interpretabilidade. Verificamos através dos escritos enviados para seu irmão Theodoro, que 

até mesmo o artista Vincent Willem van Gogh8 procurava interpretar suas obras buscando 

compreender através das suas manifestações artísticas os sentimentos ali representados.  

______________________________ 
 

 8 Falas extraídas das cartas que Vincent Willem van Gogh enviaou para seu irmão Theodoro van Gohg entre 
1885 a 1889, pesquisadas no Núcleo Histórico da FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO. 
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Nesse trecho das cartas enviadas para seu irmão van Gogh manifesta a sua profunda 

aflição: “Caro Theo... mais uma vez me reponho novamente ao trabalho, se bem que o pincel 

quase me escorregue por entre os dedos. Pintei três grandes telas. Grandes extensões de trigo 

sob os céus atormentados... E não tive que fazer nenhum esforço para exprimir minha tristeza, 

uma solidão que escoa muito, muito profunda". 

 

 

 

Figura 5 - Campos de Trigo com Corvos – 1890 - Museu Nacional Vincent 
Van Gogh, Amsterdã. 

 

Ainda o artista salienta que, "Isso não me impede de ter uma necessidade terrível. Será 

que direi a palavra? religião. Então saio à noite para pintar as estrelas [...]” (Figura 6).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Noite Estrelada – 1889 - Museu de Arte Moderna, Nova York 
 

O artista pintava o céu e as estrelas pensando no Criador, na origem do homem e na 

religião. Para Vincent, o céu noturno era fonte de uma das mais apaixonantes metáforas dos 

mistérios do universo (Figura 6). Acredita-se que, quando um observador depara-se com uma 

obra de arte, não é capaz de compreender todas as idéias e simbologias ali representadas, até 

porque, muitas vezes, nem o próprio artista consegue explicar completamente suas aspirações. 
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Compreendendo a possibilidade de funções e leituras diversas, podemos citar os 

ideogramas chineses (Figura 7), que representam à cultura e expressão de um povo. Esses 

sinais não exprimem somente letras ou sons, mas cada figura reproduz uma idéia. 

 

       Figura 7 – Ideogramas chineses 

 

Os chineses que utilizam esses símbolos em seus ambientes, e ou decoração, 

acreditam na probabilidade de atrair através destas figuras, a verdade, a beleza, a virtude, a 

conquista etc. De acordo com os chineses, os ideogramas podem beneficiar os indivíduos que 

se utilizam desses códigos servindo como símbolos de fascínio e fetiches.     

As linguagens estão presentes no dia-a-dia, em forma também de imagens fixas e 

móveis, incluindo-se aí as informações sobre arte produzidas em vídeos, revistas, out-doors, 

jornais, livros, cinema, galerias e museus, valorizando autores locais, nacionais ou 

universalmente consagrados, levando os observadores a refletir a arte e seus códigos, 

desenvolvendo múltiplos olhares sobre as diferentes possibilidades de interações entre o 

objeto e o indivíduo. 

Entre os diversos tipos de leitura de imagens, cada uma apresenta um aspecto de 

leitura. Por exemplo, na leitura sociológica, evidencia-se a comunicação entre o objeto 

artístico e a sociedade, portanto, um debate entre o ser humano e a natureza. Na concepção 

iconográfica de leitura são observadas as características de estilo da obra quanto ao conteúdo, 

forma e significado A leitura semiológica enfatiza os signos, os símbolos e os sinais 

presentes na imagem, numa relação entre objetos artísticos, os diferentes autores e as épocas 

que foram produzidas as obras. Pode-se dizer então, que a leitura de uma imagem seria a 

leitura de um texto, que também pode ser visual, sonoro, escrito, corporal, etc. 

 Iavelberg (2003) apresenta os vários níveis de compreensão da linguagem visual e 

estética, baseada em Edmund Feldman. Existem diversas etapas de compreensão de leituras: a 

descrição, a análise, a interpretação e o julgamento. A etapa da descrição analisa título, 

lugar, época e linguagem plástica, portanto é o que se vê, e se observa no primeiro momento 

de contato com a obra. Em seguida, pode-se fazer a análise formal, onde é examinada a cor, a 
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textura, a forma, bem como as relações entre estes elementos visuais e os diferentes estilos de 

como a obra foi construída.  

Encontra-se na etapa de interpretação, a observação de todas as etapas anteriores, 

analisando também, os aspectos contextuais, isto é, o que o leitor a partir de sua história e do 

seu conhecimento, entendeu sobre a obra, e quais as suas relações com a história e o tempo, 

presente e passado.  Por fim, a etapa de julgamento que considera o juízo de valor, portanto, 

é quando o leitor dá sua opinião sobre a qualidade expressiva da obra analisada. Nesse caso, 

os critérios estabelecidos pelo leitor, estão relacionados com suas vivências e conhecimentos 

prévios. Sobre este assunto Pillar (1996, p. 4-5) escreve que: 

 
Ao lermos uma obra de arte, estamos nos valendo do nosso conhecimento 
artístico ou não para dar um significado à obra. A idéia de leitura dominante, 
geralmente implica uma ação decifradora entre um sujeito percebedor e 
pensante sobre um objeto geralmente fixo. 

 

A mesma autora alerta para o perigo de leituras que ficam aprisionadas em técnicas de 

interpretação, ou em significados fechados que não levam em conta o prazer e o diálogo com 

a obra. Ler imagens para Pillar (1996, p. 5) é “apropriar-se de um objeto de conhecimento em 

nível de representação e como interpretação que permite interpretações sobre a realidade”.  

Na proposta Triangular no Ensino da Arte, vê-se a importância da leitura de imagens, 

que se pode chamar de apreciação. Apreciar uma imagem artística e produzir a leitura desta e 

como fazê-lo sendo “analfabeto”? A capacidade de apreciar a imagem artística requer o 

mesmo aprendizado que o fazer artístico, pois exige uma interlocução com o apreciador e a 

proposta do artista. Sobre este assunto Barbosa (1991, p. 34) assegura: 

 
Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através da leitura das obras 
de artes plásticas estaremos preparando a criança para a decodificação da 
gramática visual, da imagem fixa e através da leitura do cinema e da 
televisão, a prepararemos para aprender a gramática da imagem em 
movimento.   

 

A autora usa o termo alfabetizar para a leitura de imagem, este termo é associado à 

criança e a sua aprendizagem. Implicitamente isso nos sugere o ensino da arte, no ensino 

fundamental, já nas séries iniciais. Mas, que este ensino não seja limitado ao “deixa fazer”. É 

preciso levar em conta, que aprender arte é um aprendizado que requer seu tempo, tanto 

quanto qualquer outro aprendizado, e para esperar uma leitura de uma imagem sob o olhar de 

um conhecedor de arte, é necessário que ele seja “alfabetizado” neste universo, lembrando 

ainda, que se usa o termo “alfabetização”, porque a exemplo da literatura grafológica, não 
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basta conhecer os símbolos dos fonemas que formam as palavras. É mais que isto. Trata-se do 

domínio dos vocábulos e da gramática. Só então, haverá uma produção de leitura 

efetivamente. 

Na leitura artística o processo não é diferente. Barbosa (1991, p. 31) admite que: 

“Quando falo de conhecer arte falo de um conhecimento que nas artes visuais se organiza 

inter-relecionando o fazer artístico, a apreciação da arte e a história da arte. Nenhuma das três 

áreas sozinha corresponde à epistemologia da arte”. Assim, compreende-se que, o 

conhecimento da arte passa pela experiência do fazer artístico, pela leitura, e então, chega à 

contextualização, não obrigatoriamente nesta ordem, mas esse conhecimento é o que 

impulsiona o fazer artístico e subsidia a leitura. 

A educação e o espaço escolar podem ser o mais eficiente caminho para desenvolver 

no indivíduo a percepção para a leitura e o entendimento das imagens que o rodeiam. O arte-

educador pode exercer um papel importante, como um mediador entre o público e a arte, para 

que esta possa cumprir todas as funções a ela atribuída. A proposta triangular, na educação, 

sugere uma metodologia que abranja todas as etapas deste aprendizado quanto à experiência, 

ao conhecimento histórico e à decodificação. O ensino da arte, dentro desta proposta, visa 

principalmente à formação reflexiva, que deve perpassa pelas diversas formas de expressão e 

cujo objetivo está centrado em aflorar o pensamento criativo para todos os saberes ampliando 

a capacidade de percepção e leituras de mundo.  

 

 

2.9 A Contextualização e os novos caminhos educacionais 

 
Subitamente vemos que a obra do artista 
nos revela que captamos a nós próprios; 

e então compreendemos que toda a criação, 
todo o pensamento humano está contido em nós. 

Jacob Bronowski 
 

A arte, enquanto linguagem, interpretação e representação de mundo, é considerada 

privilégio nos processos de representação humana. É instrumento essencial para o 

desenvolvimento da consciência, pois propicia às pessoas o contato consigo e com o universo. 

Nas instituições de ensino, a arte pode ser um veículo que o educando pode se utilizar para 

compreender melhor seu contexto sociocultural e, consequentemente relacionar-se com ele. 
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Ao expressar-se por meio da Arte, o aluno poderá manifestar seus desejos e sentimentos num 

exercício de auto-conhecimento. Aprender arte envolve ações em distintos eixos de 

aprendizagem: fazer, apreciar e refletir sobre a produção histórica da arte, contextualizando os 

objetos artísticos e seus conteúdos. Nesse sentido, o papel do educador é importante para que 

o aluno aprenda a produzir arte e gostar dela ao longo da vida. Este gostar, tem como ponto de 

partida, a mediação entre “o que” o professor realiza com o educando e “os sentidos” que são 

atribuídos à arte. Pode-se dizer, que ensinar arte é problematizar várias questões, como ponto 

de partida, utilizando as informações comuns como suporte, para daí então, ampliar e 

aprofundar o conhecimento mais abrangente sobre arte. O mito da originalidade é modernista, 

na pós-modernidade é valorizado principalmente a (re)elaboração de idéias, conceitos e 

métodos que envolvem a criação artística. 

A proposta triangular, como já se mencionou, baseia-se nas idéias do DBAE 

americano, que separava as disciplinas: fazer artístico, crítica de arte, estética e história da 

arte, configurando um formato modernista, que evidencia o currículo organizado por 

disciplinas distintas. Pensado no ensino da pós-modernidade, Barbosa redimensiona a trilogia 

aderindo à contextualização, no lugar da história da arte, onde o sujeito, enquanto ser global 

deve estar articulado a um conjunto de saberes. Barbosa (1998, p. 37) “salienta que a 

contextualização, pode ser história, social, psicológica, antropológica, geográfica, ecológica, 

biológica, etc”. 

Entende-se que contextualizar é situar as obras de arte da humanidade, como produto 

social e histórico, incluindo a existência de múltiplas culturas no espaço/tempo, que estão 

relacionadas às questões sociais, ecológicas, antropólogas na arte, na educação e na cultura. 

Quando o aluno contextualiza uma imagem artística, busca para seu conhecimento todos os 

elementos que a cercam, no momento de sua criação, e que de alguma forma está retratando 

nos seus signos internos. 

Para contextualizar uma obra é necessário identificar os elementos inerentes a esta. 

Acredita-se que só será possível identificar estilos artísticos, desde que sejam conhecidos os 

elementos, linhas, formas e cores e outros que definam as características essenciais. Portanto, 

para identificar uma obra de arte oriental, por exemplo, é preciso conhecer alguns signos que 

a caracterizem como tal. 

 As instituições de ensino devem aproximar os seres humanos ao legado cultural e 

artístico da humanidade, permitindo assim, que tenham conhecimento dos aspectos mais 

significativos de nossa cultura, em suas diversas manifestações, aprofundando estudos que 

contribuam para a ampliação dos saberes artísticos. Os estudantes têm o direito de contar com 
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professores que estudem e saibam articular a arte à vida pessoal, regional, nacional e mesmo 

internacional. Ao mesmo tempo, o professor de arte precisa saber o alcance de sua ação 

profissional, ou seja, saber que pode contribuir para que seus alunos também elaborem uma 

cultura estética e artística que expresse com clareza a sua vida em sociedade. O professor de 

arte pode ser considerado um dos responsáveis pelo sucesso desse processo.    

A realidade que se apresenta aos educadores é o fato de que as escolas ampliaram a 

forma de ensinar, e estão atuando num universo muito mais amplo. É necessário que o educar 

baseie suas atividades e planejamentos na ampliação de concepções de mundo, em que o 

educando sinta-se em contato com a realidade e os problemas sociais que envolvem esta 

realidade. Essa situação implica mudanças profundas na postura do profissional docente e nas 

instituições. Portanto, o professor é desafiado a sair do seu estado, muitas vezes de inércia, 

para um total redimensionamento de suas práticas e atitudes, diante dessa nova realidade que 

se lhe apresenta. O ensino da arte pode e deve acompanhar este redimensionamento da prática 

do ensinar. Redimensionamento, este, que poderá partir de um estudo mais aprofundado e 

histórico da estética, a fim de contribuir para ampliar a visão de arte nas escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                               

3 METODOLOGIA  

 

Iniciaram-se os estudos a partir da consulta a vários sites de educação, nas bases de 

dados on-line, resumos de pesquisas de várias universidades brasileiras que salientassem o 

termo “arte-educação” ou “arte educação”. Barbosa estimou, que em 2002, tínhamos 200 

produções, (2003) o que nos faz projetar um número aproximado de 300 pesquisas brasileiras 

no assunto, hoje. Portanto, a seleção de 98 pesquisas no corpus por nós levantado no período 

de 1995-2004 nos remetem a acreditar que é um bom percentual para ser categorizado e serve 

como suporte para viabilizar um perfil das pesquisas de arte educação defendidas e publicadas 

nas instituições de nosso país. 

Para ordenar as pesquisas selecionadas elaborou-se uma planilha com a Relação de 

Dissertações/Teses em Arte-Educação, que está em sua totalidade nos anexos desta (Anexo 

B), organizadas, portanto em: categorias, área de concentração, instituição, titulação, estados 

do país e ano de defesa das pesquisas. 

As categorias foram elaboradas a partir das leituras e análises dos resumos que 

identificamos e reorganizamos a partir dos assuntos em comum apresentados nos textos. Por 

se tratar de uma pesquisa inovadora, e sem antecedentes, quanto aos seus objetivos de 

investigação, partiu-se para a constituição de categorias que abarcassem os diversos temas 

dentro do estudo da arte. Por meio dos conhecimentos prévios como educadora e as várias 

leituras do tema, determinaram-se as categorias por: Currículo, Apreciação Estética, 

Estética Filosófica, Formação de Professores, Epistemologia e Psicologia da Arte. É 

pertinente salientar, que a principio definimos também como categoria a História da Arte, mas 

conforme a organização das categorias foi se avolumando, concluímos que este tema estava 

inserido no contexto das pesquisas, e não propriamente como tema central. Inclusive nas 

primeiras leituras dos resumos, encontramos dificuldades de categorizar, pois muitos nos 

pareceram híbridos, e se adequavam em mais de uma categoria. Logo que os processos de 

análise foram avançando optou-se por inserir algumas pesquisas na categoria que estava mais 

acentuada no seu texto. 

Aderiu-se às pesquisas na Categoria Currículo as que tratam do contexto escolar, e que 

evidenciam o ensino-aprendizagem, metodologias e processos educacionais. César Coll 

(1996) ressalta que o currículo é estabelecido por “o que ensinar, quando ensinar e como 

ensinar”, sendo assim, compreendem-se que as pesquisas que abordam a arte, seu ensino e os 

métodos que compõem e estruturam os processos de criação em instituições de ensino, devam 

estar inseridos nesta categoria. 
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Entendeu-se que as pesquisas que são apresentadas na categoria Apreciação Estética, 

são as que envolvem os temas referentes à fruição, leitura e interpretação de imagens, como a 

sublimação dos sentidos, a emoção, a imaginação e a beleza. No livro, A Apreciação da Arte, 

de Osborne (1998), “somente no século atual é que a palavra ‘apreciação’ veio gradualmente 

a ser adotada como termo-chave na linguagem estética”. Complementa o autor, quer o 

emprego estético atual de apreciação está mais próximo como percepção, especialmente de 

impressões ou distinções” (1998, p. 22). Na arte contemporânea, segundo Rossi (1995), “a 

leitura/apreciação é reconhecida, hoje, como um dos modos de construir conhecimento em 

arte”. Sendo assim, selecionou-se para esta categoria as pesquisas que tratam da linguagem 

visual e as leituras de imagens. 

A categoria Psicologia da Arte é compreendida como o estudo da reação estética e a 

organização consciente de sistemas de estímulos que envolvem os fatores socioculturais que 

influenciam os indivíduos (autor ou espectador). Vygotsky ressalta que, a arte, ao ser 

apreendida como forma de conhecimento, “nunca poderá ser explicada a partir de um 

pequeno círculo da vida individual, mas requer forçosamente a explicação de um grande ciclo 

da vida social” (1999 p. 98-99). A Psicologia da Arte concebe a reação estética como uma 

forma específica de conhecimento, relacionadas aos sentimentos humanos, que são partes 

constituintes da composição do conteúdo da obra.  

Epistemologia é a categoria que se utilizou para classificar as pesquisas de arte-

educação, que indicam os estudos, ou as origens do conhecimento artístico, inclusive para 

situar o estudo da arte no contexto humano. Bueno define que a epistemologia compreende o 

"estudo do grau de certeza do conhecimento científico em seus diversos ramos, especialmente 

para apreciar seu valor para o espírito humano". Por conseguinte, entende-se que a 

epistemologia está presente nos processos pedagógicos, e de forma indireta, em todas as 

atividades da arte-educação e nos processos de conhecimento. 

O principal foco de estudos da categoria Estética Filosófica, em nossa concepção, é 

definir a natureza da arte, as características que distinguem as obras de arte, não como um 

mero exercício intelectual, mas como necessidade absoluta de compreensão da criação 

humana, da sensibilidade, da razão, da matéria e do espírito. Nesta categoria incluíram-se os 

estudos de filósofos quanto aos movimentos históricos, sociais, políticos e ideológicos 

caracterizados nas formas de expressões estéticas condizentes com seu tempo.  

A categoria Formação de Professores refere-se às pesquisas desenvolvidas com 

professores de arte, em instituições de ensino. O principal enfoque destas pesquisas é 

questionar, discutir e redimensionar o ensino da arte, por meio da atuação direta ou indireta 
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dos professores de arte. Compreende-se que “essa necessária renovação da instituição 

educativa, e esta nova forma de educar requerem uma redefinição importante da profissão 

docente e que se assumam novas competências profissionais no quadro de um conhecimento 

pedagógico, científico e cultural [...]” (IMBERNÓN, 2001, p. 12). Entende-se que as 

pesquisas desta categoria devam promover uma nova visão de educação, para os profissionais 

que nela atuam estabeleceram outra postura perante a profissão, que ultrapasse o mero fazer 

pedagógico. 

Inclui-se no capítulo 4: resultados, como segue, o quadro 1 que aponta as teses/ 

dissertações relacionadas às Áreas de Concentração dos Programas de Pós-graduação: 

Educação, Artes, Comunicação e Artes, Comunicação e Semiótica, Filosofia, Educação e 

Cultura, História e Cultura, Antropologia, Literatura e Engenharia da Produção. 



 

                                                                                                                                                               

4 RESULTADOS 

 

As categorias que foram utilizadas para compor a pesquisa, já mencionadas 

anteriormente são: o Currículo (32 produções); seguida de Apreciação Estética (29 

dissertações); Estética Filosófica (13); Formação de Professores (13); Epistemologia (7) 

seguida de Psicologia da Arte (4). 

 

Quadro 1 - Dissertações e teses em Arte Educação por categorias e áreas de concentração no 
período de 1995-2004 

 
 

A área de concentração que obteve o maior número de dissertações e teses é a área de 

Educação com 49 produções, seguida de Artes com 16 pesquisas, Comunicação e Semiótica 

com 8.  Filosofia, Educação e Cultura contabilizam  respectivamente 7 e 5 produções. Nota-se 

também que Engenharia da Produção concentrou 5 trabalhos, conforme quadro 1. 

Currículo é área de maior dedicação no corpus investigado. A proposta de inserção das 

artes no currículo veio marcada pelas discussões que antecederam os Parâmetros Curriculares 

CATEGORIAS 

ÁREAS DE 
CONCENTRAÇÃO 

DA 
PÓS-GRADUAÇÃO 

A
PR

E
C

IA
Ç

Ã
O

 
E

ST
É

T
IC

A
 

C
U

R
R

ÍC
U

L
O

 

E
PI

ST
E

M
O

L
O

G
IA

 

E
ST

É
T

IC
A

 
FI

L
O

SÓ
FI

C
A

 
 

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 D

E
 

PR
O

FE
SS

O
R

E
S 

  
PS

IC
O

L
O

G
IA

 D
A

 
A

R
T

E
 

 

T
O

T
A

L
 

Educação 11 17 5 4 11 1 49 
Artes 5 7 1  2 1 16 
Comunicação e Artes      1 1 
Comunicação e 
Semiótica 4 3  1   8 

Filosofia 1   6   7 
Psicologia 1 1    1 3 
Educação e Cultura 5      5 
História e Cultura    1   1 
Antropologia  1 1    2 
Literatura    1   1 
Engenharia de 
Produção 2 3     5 

TOTAL 29 32 7 13 13 4 98 
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Nacionais, discussões essas que ressaltam o tripé da metodologia triangular, isto é, o fazer 

artístico, acompanhado da capacidade de leitura da obra de arte, o que só poderá acontecer 

quando o aluno se apropria de conhecimentos da História da Arte. Por conseguinte, a partir de 

1996, quando a Proposta Triangular é apresentada por Ana Mae Barbosa, as criações artísticas 

nas instituições de ensino passaram a ser atividades que incluem tanto a apreciação estética 

quanto a História da Arte, numa relação necessária e convergente. 

As análises obtidas desses resumos permitiram elaborar um perfil histórico recente das 

pesquisas no campo da arte-educação defendidas nas instituições brasileiras. Selecionaram-se 

dez teses/dissertações centradas na Proposta Triangular no Ensino da Arte com a qual nos 

identificamos e fizemos a opção do recorte da pesquisa.  

Assim, particularizaram-se as dez dissertações/teses referentes à proposta triangular 

nas nossas categorias, conforme a quadro 2:  

 

CATEGORIAS CORPUS GERAL 
ONLINE 

PROPOSTA 
TRIANGULAR 

Apreciação estética 29 01 
Currículo 32 06 
Epistemologia 7 01 
Estética Filosófica 13 0 
Formação de professores 13 01 
Psicologia da arte 4 01 
TOTAL 98 10 

Quadro 2 - Dissertações/tese sobre a proposta triangular, por categorias, no 
período de 1995-2004 

 
 

Apresenta-se, a seguir, no quadro 3, os resumos das dez dissertações, a fim de que se 

possa tecer algumas considerações que a sua leitura conjunta nos suscita, o que faremos no 

item Discussão, logo após a apresentação dos dez resumos.   
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4.1 Resumos das dissertações por categoria no período 1995-2004 

 

DISSERTAÇÕES / TESES CATEGORIA 
1 - A metodologia triangular no ensino da arte em escolas de primeiro 
grau do município de Vitória. Maria Auxiliadora de C. Corassa. 
1º/12/1995. Mestrado. Universidade Federal do Espírito Santo – 
EDUCAÇÃO –  
 

Esta dissertação busca conhecer a utilização da metodologia 
triangular no ensino de arte nas escolas de primeiro grau do município de 
Vitória. Aborda esta metodologia em suas origens e pressupostos, enfocando 
suas três vertentes: apreciação estética, história da arte e fazer artístico, 
considerando ainda estudos recentes calcados em sua utilização no Brasil. 
Trata da implantação da metodologia triangular na rede municipal de ensino 
no final dos anos 80, do conhecimento desta metodologia pelos professores, 
da visão da instituição sobre esse conhecimento, assim como da 
periodicidade com que a mesma é utilizada no ensino da arte. 
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3 - Arte-educação: pressupostos teórico-metodológicos na obra de Ana 
Mae Barbosa. Gerda Margit Shutz Oerste. Vitória - GO. 1996. 
Mestrado. Universidade Federal de Goiás – EDUCAÇÃO - 

 
Este estudo, de natureza exploratória, realiza rigorosa análise da obra 

de Ana Mae Barbosa. Elabora nucleação de seu discurso pedagógico, a partir 
das concepções pedagógicas, busca analisar a consistência e coerência 
interna de seu discurso. Identifica-a enquanto pesquisadora que amplia as 
referências para futuras discussões na área e possibilita a realização de 
estudos e debates subsidiados por sua obra, ao mesmo tempo em que assume 
o desafio de compreendê-la como representante de um projeto educacional 
dialético. O trabalho reafirma a necessidade de se elaborarem propostas de 
ensino nas quais as contradições sejam explicitadas e o projeto de construção 
da sociedade cidadã seja priorizado. 
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DISSERTAÇÕES / TESES CATEGORIA 
14 - Arte e seu ensino: uma proposta teórico-prática reflexiva com 
professores das séries iniciais. Elaine Schmidlin.  Joinville - SC. 
1º/5/2000. Mestrado. Universidade Federal do Paraná – EDUCAÇÃO –  
 

O presente trabalho tem a finalidade de apresentar uma pesquisa de 
campo desenvolvida junto a professores regentes das séries iniciais, em uma 
escola pública da rede municipal de Joinville, Santa Catarina. A questão 
enfocada é a presença do ensino da arte na educação fundamental, entendida 
pelo professor como uma atividade complementar das demais áreas 
curriculares, por razões que podem ser atribuídas a sua própria formação. É 
preciso registrar, igualmente, que a situação é resultante de uma visão 
distorcida sobre o significado da arte na educação, reduzida a uma mera 
atividade voltada para fins recreativos. Com respaldo na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, n° 9.394/96, de 20 de Dezembro de 1996, este trabalho 
propõe a mudança da concepção anterior, para uma visão de ensino em arte, 
compreendida como área de conteúdos próprios ligados à cultura artística. 
De acordo com esta perspectiva, as ações educativas encaminham-se no 
sentido de propor outros referenciais para esse ensino, tendo como base 
conceitual os Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte. Nesta linha 
orientadora, os trabalhos têm como suporte, para o alcance de seus estudos 
educativos artísticos, a reprodução em imagem da obra de arte e seus 
encaminhamentos são organizados para a articulação da produção, fruição e 
reflexão. Com este objetivo, o trabalho finaliza apresentando uma proposta 
para a arte e seu ensino, que se compõe de quatro fases, com a finalidade de 
valorizar o homem como produtor de formas artísticas e como apreciadoras 
da produção de arte, local, nacional e mundial. Ao formalizar a proposta, o 
trabalho pretende colaborar com a qualidade do ensino artístico, oferecendo 
ao professor regente das séries iniciais, uma referência para os seus 
encaminhamentos educativos na área O presente trabalho tem a finalidade de 
apresentar uma pesquisa de campo desenvolvida junto a professores regentes 
das séries iniciais, em uma escola pública da rede municipal de Joinville, 
Santa Catarina. A questão enfocada é a presença do ensino da arte na 
educação fundamental, entendida pelo professor como uma atividade 
complementar das demais áreas curriculares, por razões que podem ser 
atribuídas a sua própria formação. É preciso registrar, igualmente, que a 
situação é resultante de uma visão distorcida sobre o significado da arte na 
educação, reduzida a uma mera atividade voltada para fins recreativos. Com 
respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n° 9.394/96, de 20 de 
Dezembro de 1996, este trabalho propõe a mudança da concepção anterior, 
para uma visão de ensino em arte, compreendida como área de conteúdos 
próprios ligados à cultura artística. De acordo com esta perspectiva, as ações 
educativas encaminham-se no sentido de propor outros referenciais para esse 
ensino, tendo como base conceitual os Parâmetros Curriculares Nacionais - 
Arte. Nesta linha orientadora, os trabalhos têm como suporte, para o alcance 
de seus estudos educativos artísticos, a reprodução em imagem da obra de 
arte e seus encaminhamentos são organizados para a articulação da produção, 
fruição e reflexão. Com este objetivo, o trabalho finaliza apresentando uma 
proposta para a arte e seu ensino, que se compõe de quatro fases, com a 
finalidade de valorizar o homem. 
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DISSERTAÇÕES / TESES CATEGORIA 
37 - Arte na escola: um estudo sobre a leitura e a releitura como 
possibilidade de criação. Mariza Missako Sakamoto. São Paulo - SP. 
1º/3/2001. Mestrado. Universidade Presbiteriana Mackenzie - 
EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA -  
 

Trata-se de uma abordagem interdisciplinar, envolvendo Arte, 
Educação e História da Cultura, onde procurou estabelecer relações partindo 
da premissa da Proposta Triangular, apresentada pela professora Ana Mae 
Barbosa, na qual estuda os modos de inter-relacionamento entre leitura da 
obra enquanto apreciação da arte, envolvendo análise crítica, 
contextualização e produção (fazer artístico) como elementos indicadores 
para a aprendizagem em arte. Trazendo esse pressuposto para o universo 
escolar, a pesquisa compôs-se de uma reflexão sobre o ensino de arte na 
escola - arte enquanto matéria do conhecimento - através da utilização da 
imagem (reprodução de pinturas) para leitura e releitura. Leitura enquanto 
decodificação de seus elementos visuais para uma interpretação cognitiva, 
permitindo a compreensão do mundo, e a releitura enquanto produção, por 
meio da experimentação de materiais artísticos, de um pensamento, uma 
idéia própria do indivíduo como o sujeito da ação e não a simples reprodução 
de imagens, reduzindo o fazer artístico em mero exercício escolar. Uma 
reflexão sobre a definição de mimese de Platão e Aristóteles foi estabelecida, 
bem como a pesquisa à História da Pintura, a partir de algumas releituras 
feitas por artistas do século XIX e XX, reafirmando o valor desta prática no 
universo da arte e estabelecendo aproximações com a produção artística na 
escola. Foi apresentada uma análise das propostas pragmáticas, 
desenvolvidas com alunos de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental da 
instituição particular Externato São Paulo - uma proposta de intervenção 
artística e educacional, propiciando momentos favoráveis à experimentação 
de materiais por meio de técnicas e estratégias de trabalho individual e 
coletivo, através da leitura e releitura como condição essencial para criação 
no ensino de arte, a partir de obras como "Mulata" de Alfredo Volpi, 
"Pequenas Alegrias" de Wassily Kandinsky, "As Meninas" de Diego 
Velázquez e uma das releituras destas obras, feita por Pablo Picasso e 
"Violeiro" de Almeida Júnior em comparação com a obra "Rock Balada para 
Almeida Júnior" de Antônio Victor. O trabalho envolveu algumas relações 
entre a epistemologia e a práxis, oferecendo subsídios para uma reflexão 
sobre a prática educativa, referente à leitura, à interpretação de obras de arte 
e as várias possibilidades de criação decorrente desta proposta. Por fim foi 
analisado o processo de criação na escola, através do relato de experiências 
com os alunos da 8ª série, desencadeadas a partir dos trabalhos de leitura e 
releitura desenvolvidos, permitindo a elaboração de uma pesquisa em arte, 
revelando possibilidades para um aprendizado significativo. 
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DISSERTAÇÕES / TESES CATEGORIA 

43 - Um aplicativo multimídia para o ensino da arte: geometria. Antonio 
Biancho Filho. Brasília - DF. 1º/12/1998. Mestrado. Universidade de 
Brasília – ARTES - 
 

Esta dissertação analisa metodologias de ensino que foram utilizadas 
no Ensino da Arte no Brasil, destacando a Metodologia triangular aplicada na 
produção de um programa multimídia denominado Geometria. Aborda as 
possibilidades dos sistemas multimídias como ferramenta para ampliar o 
ensino, enquanto sistema interativo e enfoca o ensino de conceitos da 
geometria euclidiana para as quatro primeiras séries do ensino básico 
fundamental. Busca descrever os principais conceitos utilizados para a 
concepção do aplicativo educacional que acompanha a dissertação, alguns 
momentos na história da arte onde a geometria foi importante para a relação 
geometria e imagem. 
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49 - Arte enquanto linguagem: uma reflexão sobre o curso de pedagogia 
da UNOESC. Petronila Maria Bolfe. SMO. 1º/2/2001. Mestrado. 
Universidade Federal de Santa Catarina – EDUCAÇÃO -  
 

O presente estudo teve como meta principal identificar e analisar as 
concepções pedagógicas de Arte-Educação, que perpassam os projetos de 
estágio dos acadêmicos docentes, concluintes do curso de Pedagogia - 
Habilitação Séries Iniciais da UNOESC - Campos de São Miguel do Oeste. 
Neste trabalho, são discutidos alguns conceitos de Arte-Educação à luz da 
obra de Ana Mae Barbosa e da Proposta Triangular, que tem por base um 
trabalho pedagógico integrador das três facetas do conhecimento em Arte: a 
história da Arte (classificação de estilos, contextualização da obra), o fazer 
artístico (expressão com utilização de técnicas) e a leitura da obra de Arte 
(fruição, análise crítica e princípios estéticos). A análise dos resultados 
obtidos permite verificar que a questão da Arte-Educação no curso de 
Pedagogia, acima mencionado, exige maiores reflexões acerca da 
importância das linguagens artísticas para o desenvolvimento do educando-
cidadão.  
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53 - Arte, conhecimento, educação e a proposta triangular. Maria 
Regina Johann. Ijuí - RS. 01/10/2001. Mestrado. Univ. Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - EDUCAÇÃO NAS 
CIÊNCIAS -  
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DISSERTAÇÕES / TESES CATEGORIA 

57 - A informática como suporte no ensino da arte. Maria de Fátima 
Lopes Gonzaga.  Florianópolis - SC. 23/09/1999. Mestrado. Universidade 
Federal de Santa Catarina - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO -  
 

A arte é um conhecimento construído pelo homem através dos 
tempos, sendo um dos meios que permite a comunicação entre indivíduos, 
possibilitando a compreensão do mundo das culturas e o nosso, em 
particular. A concepção histórico-cultural de aprendizagem associa a 
incorporação das tecnologias na prática pedagógica como instrumentos 
mediadores no aprendizado. Com esse entendimento e acreditando que o 
ensino da Arte com abordagem da Proposta Triangular e com o suporte dos 
sistemas computacionais, por gerarem novas formas de acesso às 
informações e de produzir conhecimento, motiva o aluno a conhecer e 
estudar arte. Realiza um estudo de caso, no contexto da escola pública. 
Observamos duas turmas de sexta série do ensino fundamental, em um 
ambiente real, sendo que uma utilizou sistemas computacionais e a outra não. 
Analisando os dados coletados percebemos que os alunos associam o uso do 
computador com o processo de aprendizagem, com o conhecimento. A arte 
está sendo vista como conhecimento, como algo que pode ser aprendido, por 
um bom número de alunos. Como algo que tem que ser entendido, fruído, 
decodificado. 
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DISSERTAÇÕES / TESES CATEGORIA 

68 - Sistemas estéticos seqüenciais: proposta de desenvolvimento de 
modelo híbrido para o ensino na escola regular na área de educação 
artística. Michael John Chapman, 2003. Universidade Federal de Santa 
Catarina- Doutorado. GESTÃO INTEGRADA DO DESING -  
 

Este trabalho aborda problemas identificados no ensino de Arte na 
escola regular, refletido em divergentes interpretações a respeito da função e 
finalidade de seu ensino para o desenvolvimento psico-social dos alunos e na 
marginalização histórica da área. A necessidade ética de oferecer uma 
educação de qualidade na área de concentração do pesquisador motivou a 
estruturação e aplicação de um modelo de ensino-aprendizagem, denominado 
de SES, em um ambiente interativo integrando tecnologia, técnicas e 
processos artísticos, com fenômenos da percepção humana para resolver um 
problema coletivo. O modelo foi aplicado com uma população de alunos com 
problemas na escola regular. Os objetivos definidos para a pesquisa e 
aplicação do modelo SES responderam às diretrizes e enunciados nos PCNs. 
A metodologia da pesquisa enquadra-se como pesquisa qualitativa com uma 
abordagem dialética e classifica-se como construção de conhecimento. A 
estrutura e aplicação do modelo SES demonstrou que os procedimentos 
utilizados nas etapas da construção de uma obra de arte servem também 
como meio para viabilizar a construção do conhecimento do aluno. A 
integração de estratégias pedagógicas, desenvolvidas por Freire, Vygotsky e 
Davydov, a procedimentos artísticos empregados por alunos na construção de 
uma obra de arte, formou o alicerce para a estruturação de um modelo 
germinal assim como os roteiros para a construção do conhecimento dos 
alunos. O motor deste processo deu-se em crescentes ciclos de construção e 
mecanismos de feedback e retro alimentação estabelecidos pela vinculação 
do conhecimento existente, com a produção de conhecimento novo. Um 
sistema de criação baseado na contextualização do conhecimento dos alunos 
e a leitura da imagem instaurou um processo dialético de construção, no qual 
tanto o objeto quanto o sujeito se transformam. A efetiva melhora do poder 
de articulação dos alunos foi observada ao longo da aplicação, comprovada 
por uma expansão de suas habilidades e entrosamento em todas as atividades 
planejadas. Cabe, portanto, enfatizar a estreita convivência entre o 
desenvolvimento do potencial dos alunos e o processo de transformação 
engendrado pela estrutura do modelo. Pode-se concluir que a aplicação do 
modelo SES, estabeleceu uma base e contextura que permitiu aos alunos a 
estruturar e reestruturar seu conhecimento num processo de produção, 
apreciação e contextualização da arte, assim alcançando os objetivos da 
pesquisa e validação do modelo.  
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DISSERTAÇÕES / TESES CATEGORIA 

78 - Educação em arte: uma proposta de formação continuada dos 
professores de Artes Visuais por meio da utilização das tecnologias de 
informação e comunicação. Sheila Maria Conde Rocha Campello. 
Mestrado em Arte. 2003. UNB- DF 
 

Tendo como base o construcionismo sistematizado por PAPERT 
(1985), fundamentado nas abordagens teóricas de John Dewey, Vigotsky, 
Piaget e Paulo Freire; a Proposta Triangular de educação em arte, 
sistematizada no Museu de Arte Contemporânea da Universidade 
sistematizado por PAPERT (1985), fundamentado nas abordagens teóricas 
de John Dewey, Vigotsky, Piaget e Paulo Freire; a Proposta Triangular de 
educação em arte, sistematizada no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo - MAC/USP e apresentada por Ana Mae Barbosa, 
e considerando, ainda, a tautologia cognoscitiva proposta por MATURANA 
& VARELA (1995, 2001) que reconhecem a natureza circular do 
conhecimento humano, o presente projeto pretende promover a formação de 
professores de artes visuais das escolas de ensino médio da Rede Pública do 
Distrito Federal, por meio da criação de uma comunidade virtual de 
aprendizagem. A formação dos educadores fundamenta-se na inter-relação 
das modalidades presencial e a distância tendo por base a dialética ação-
reflexão na qual a construção do conhecimento se processe por meio de 
ações colaborativas que permitam a organização e reorganização cognitiva 
do sujeito ativo, cuja organização interna encontra-se em um movimento 
contínuo de mudança em processo de reconstrução gerado nas inter-relações 
entre pessoas e a sociedade. 
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Quadro 3 - Resumos das dissertações 

 

 



 

                                                                                                                                                               

5 DISCUSSÃO 

 

Das dez dissertações e tese selecionadas para estudo, seis estão, via de regra, 

analisando a inserção da Arte no Currículo, levando-nos a perceber a problematicidade desta 

inserção; em algumas dissertações a proposta triangular está mencionada no título, como é o 

caso de “A metodologia triangular no ensino da arte em escolas de primeiro grau do 

município de Vitória”; outras mencionam a referida abordagem nos resumos, a exemplo de 

“Arte e seu ensino: uma proposta teórico-prática reflexiva com professores das séries iniciais” 

ou “Arte enquanto linguagem: uma reflexão sobre o curso de Pedagogia da UNOESC”. 

 Alguns trabalhos têm suas propostas envolvendo também as Tecnologias de 

Informação e Comunicação, como é o caso de “Sistemas estéticos seqüenciais: proposta de 

desenvolvimento de modelo híbrido para o ensino na escola regular na área de educação 

artística” e “Um aplicativo multimídia para o ensino da Arte: Geometria”; no primeiro caso, 

sobre os sistemas estéticos seqüenciais; no segundo caso, sobre o aplicativo multimídia, 

destaca-se o ensino de conceitos da geometria euclidiana para as quatro primeiras séries do 

ensino básico fundamental; a dissertação destaca “alguns momentos na história da arte em que 

a geometria foi importante para a relação geometria e imagem”, seguindo então, a 

recomendação da proposta triangular no quesito da contextualização. 

 Nota-se, também, que na categoria Currículo aparece destacada na trilogia: fazer 

artístico/apreciação estética/contextualização, uma proeminência do termo do meio, a leitura e 

releitura de obras. No caso da dissertação “Sistemas estéticos seqüenciais: proposta de 

desenvolvimento de modelo híbrido para o ensino na escola regular na área de educação 

artística” as próprias obras relidas são nomeadas no resumo; por exemplo, obras como 

Mulata de Alfredo Volpi, Pequenas Alegrias de Wassily Kandinsky ou As meninas de 

Velásquez são exemplos; a autora menciona, também, os processos criativos advindos deste 

exercício, embora não foi dado ao leitor do resumo, maiores esclarecimentos desses 

processos.  Já no caso de “Arte enquanto linguagem: uma reflexão sobre o curso de pedagogia 

da UNOESC” não são mencionadas as obras artísticas, objetos do trabalho de leitura e 

releitura, mas as referências teóricas de suporte ao trabalho de interpretação, como é o caso de 

Freire, Vygotsky e Davydov; segundo a autora, o referencial teórico proposto por esses 

autores, aliado aos procedimentos artísticos empregados pelos alunos, formou um alicerce 

para a construção de conhecimento dos alunos.  

Os dois temas em destaque na categoria Currículo, isto é, o emprego das Tecnologias 

de Informação e Comunicação e a Releitura de Obras são indicativos importantes de como a 
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proposta triangular está sendo incorporada nas escolas. “Arte na escola: um estudo sobre a 

leitura e a releitura como possibilidade de criação”, por exemplo, é outra dissertação que 

agora sim, traz o termo médio da trilogia no título, reforçando a categoria da apreciação 

estética, como uma das vias do fazer artístico absorvido no ensino de Arte Educação no 

Brasil.   

Nas instituições de ensino, quando se fala em leitura e releitura de obras, encontra-se 

muitas divergências quanto a utilização desses termos, e dos processos educacionais que 

envolvem essas duas práticas; existe certa confusão, em nome da Proposta Triangular, quando 

os professores trabalham a releitura como cópia. Na verdade, há uma grande distância entre as 

duas, pois enquanto na primeira acontece a transformação, interpretação e, principalmente a 

criação com base num referencial, na segunda acontece somente o aprimoramento técnico. Na 

leitura existe um diálogo entre leitor e a obra, num tempo e espaço precisos. Já, na releitura, 

há um diálogo entre os textos visuais, intertextos, dos quais podem se valer para novas 

criações. Ambas são produções de sentido que explicam relações de um texto visual com o 

contexto. 

Complementando essas idéias, quanto a inserção da arte no currículo, acrescenta-se 

que, nas várias disciplinas ministradas nas escolas, em várias áreas do conhecimento, muitas 

vezes, os educandos se submetem a copiar textos, idéias, sinais, formas e normas. Não se quer 

questionar os métodos utilizados como meios de ensino-aprendizagem, e não se pretende 

posicionar quanto as outras disciplinas, o que se quer evidenciar é o fato que, para muitos 

educandos que estão acostumados a copiar tudo que está na lousa, copiar uma imagem é  

banal. Nesse momento é que os arte-educadores devem mediar, contextualizar e incentivar a 

criação sem o recurso da cópia. 

A falta da compreensão dos processos de leituras e releituras de alguns profissionais 

da educação pode desencadear simplesmente uma prática copista, sem atender às exigências 

dos parâmetros curriculares que apontam a proposta triangular como base do ensino-

aprendizagem da arte. Entende-se que, quando a imagem é apresentada para o educando, sem 

a devida orientação, esta vai representar apenas um objeto de modelo, para um exercício 

vazio. Essa estratégia de ensino usada como prática comum poderá causar no educando uma 

estagnação na sua própria criatividade, passando então, a se utilizar da cópia como forma de 

expressão contínua e repetitiva.  

Toda ação pedagógica deve trazer em si a busca incessante do aprimoramento, através 

de experiências metodológicas, que visam a um ensino satisfatório. Embora os sistemas 

educacionais estejam sujeitos às classes dominantes, a essência da educação e seus preceitos 
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básicos envolvem a identidade dos educadores. São estes os principais agentes de mudanças, 

pois através das suas pesquisas, vivências e experiências educacionais, atuando nos seus 

espaços diários, promovem ou não, mudanças.    

Retomando as análises, dentre os dois destaques da categoria Currículo, isto é, o 

emprego das Tecnologias de Informação e Comunicação e a Leitura de Obras, a dissertação 

“Educação em arte: uma proposta de formação continuada dos professores de artes visuais por 

meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação” é um exemplo de 

dissertação, que se categorizou no tema da Formação de Professores. O resumo é claro quanto 

aos objetivos da dissertação, cujo projeto pretende “promover a formação de professores de 

artes visuais das escolas de ensino médio da Rede Pública do Distrito Federal”, isto é, 

realizado segundo as informações do resumo, através da criação de uma comunidade virtual 

da aprendizagem. Nota-se que essa dissertação é mais recente datando do ano de 2003, 

quando os ambientes virtuais já estão desenvolvidos e sendo utilizados no ambiente 

universitário brasileiro; a autora menciona ainda, a dialética ação-reflexão e as ações 

colaborativas permitindo a organização e reorganização cognitiva do sujeito ativo na 

reconstrução do conhecimento gerada pelas inter-relações entre pessoas e sociedade. Além do 

referencial teórico mencionado nas teorizações de Barbosa (Dewey, Vygotsky, Piaget e Paulo 

Freire), a autora acrescenta também, as propostas de Maturana e Varela, e o construcionismo 

de Papert, o inventor da linguagem LOGO8 de programação, ainda que, é uma dissertação 

voltada à formação dos professores de artes visuais, por meio das tecnologias de informação e 

comunicação, como informa o título.     

Já a dissertação que trouxe no título a expressão “Informática”, classificâ-mo-la em 

Psicologia da Arte. Este exercício semiótico de classificação das dissertações em categorias, 

tomou boa parte de nosso tempo na construção da dissertação, possibilitando a um só tempo, 

conhecer as temáticas e também as categorias por nós elencadas. Para Mostafa e Máximo 

(2003), títulos, sumários, listas e outros dispositivos paratextuais podem ser vistos como 

marcações semióticas porque dão pistas do conteúdo dos textos. Assim, a dissertação “A 

informática como suporte no ensino da arte” foi classificada por nós, em Psicologia da Arte, 

pelas incursões que fizemos na obra de Vygotsky, principalmente o primeiro capítulo sobre “a 

metodologia do problema”. Neste caso, foi o resumo, a unidade de análise autorizada para tal 

classificação. A autora da dissertação sobre a Informática no Ensino da Arte nos informa que 

“a concepção histórico-cultural de aprendizagem associa a incorporação das tecnologias na 

                                                 
8LOGO é uma ferramenta computacional que permite a construção de novos ambientes virtuais de 
aprendizagem. 
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prática pedagógica como instrumentos mediadores no aprendizado”. Informa também, que a 

arte está sendo vista como conhecimento, como algo que pode ser aprendido, no sentido de 

ser entendido, fruído, decodificado. 

Dentre as cinco dissertações classificadas no tópico da Psicologia da Arte no escopo 

do corpus geral on-line, apenas uma foi desenvolvida em área de concentração propriamente 

educacional. Como também, apenas uma foi desenvolvida em área de concentração 

propriamente psicológica. As demais estão distribuídas entre a Engenharia de Produção e as 

Artes. O texto oriundo da Engenharia de Produção relaciona as tecnologias com as artes e o 

aprendizado. Classificou-se como Psicologia da Arte, mas com ênfase no Currículo. 

Curiosamente, aparece nas Engenharias a preocupação com a aprendizagem ou o 

desenvolvimento humano. No resumo de Gonzaga (1999) “A informática como suporte no 

ensino da arte”, lê-se:  

 
A arte é um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, 
sendo um dos meios que permitem a comunicação entre indivíduos, 
possibilitando a compreensão do mundo das culturas e o nosso, em 
particular. A concepção histórico-cultural de aprendizagem associa a 
incorporação das tecnologias na prática pedagógica como instrumentos 
mediadores no aprendizado. Com este entendimento e acreditando que o 
ensino de arte com abordagem da Proposta Triangular e com o suporte dos 
sistemas computacionais, por gerarem novas formas de acesso as 
informações e de produzir conhecimento, motiva o aluno a conhecer e 
estudar arte, realizamos um estudo de caso, no contexto da escola pública. 
Observamos duas turmas de sexta série do ensino fundamental, em seu 
ambiente real, sendo que uma utilizou sistemas computacionais e a outra 
não. Analisando os dados coletados percebemos que os alunos associam o 
uso do computador com o processo de aprendizagem, com o conhecimento. 
A arte está sendo vista como conhecimento, como algo que pode ser 
aprendida, por um bom número de alunos. Como algo que tem que ser 
entendido, fruído, decodificado.  

 

Se lembrarmos dos ensinamentos de Vygotsky em relação aos mediadores simbólicos, 

os computadores são esses instrumentos simbólicos que produzem sentido e significação. Daí 

a pertinência dos instrumentos simbólicos serem vistos, por uma perspectiva histórico-

cultural, que é a perspectiva de Vygotsky. Este autor torna-se especialmente importante para 

analisar o assunto por ter inovado com sua concepção de Arte e de Apreciação Estética. Nota-

se, entre os trabalhos da categoria Psicologia da Arte, um destaque para expressões como 

“pedagogia da produção” (dissertação de número 8) ou “criatividade na produção artística” e 

o “desenvolvimento psicosocial do ser humano” (dissertação número 87), expressões 
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reconhecidas nos textos de Vygotsky, não apenas de maneira nominalista, mas porque o autor 

analisa profundamente o fenômeno da Arte e da recepção estética. 

Apesar das expressões acima estarem presentes nos títulos e resumos das dissertações, 

não podemos afirmar a presença dos textos mais propriamente voltados à Psicologia da Arte 

mencionados acima, pois estes textos são bem específicos da reação estética e das 

contribuições a respeito, do que vem a ser arte para Vygotsky, sintetizado no conceito de 

catarse. 

Com efeito, Freitas (2004) analisa, por exemplo, o pensamento de Vygotsky nas 

reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPEd 

- com o objetivo de compreender como esse referencial teórico está sendo apropriado pelos 

autores participantes desse evento da área da Educação e constata que:  

 
[...] apesar do expressivo aumento de publicações de outras obras de 
Vygotsky em português e do acesso a outras traduções em espanhol entre 
1998 e 2003, nos textos apresentados nas reuniões da ANPEd, durante este 
mesmo período, seus autores continuam se referindo basicamente apenas a 
dois livros: Formação social da mente e Pensamento e linguagem [...]. 

 

Assim, não se visualiza entre as dissertações por nós classificadas na categoria 

“Psicologia da Arte”, clara filiação teórica às contribuições específicas de Vygtosky sobre 

Arte ou Reação Estética. Vê-se na categoria “Apreciação Estética” a dissertação intitulada “A 

figura humana na pintura moderna: alternativa para a psicologia e a educação entenderem o 

homem”, referências à abordagem histórico-cultural. Ainda que, numa vinculação muito 

estreita entre forças produtivas, relações de produção e a criação estética. Vinculo que até 

mesmo Vygotsky considerou problemática (1999, p. 8-27), a não ser que o problema 

psicológico fosse explicado com as devidas especificidades, para não se confundir com o 

problema sociológico. Apesar de ser um trabalho de psicologia, volta-se para a sociologia da 

arte; articula particular e geral, subjetivo e objetivo, mas parece que para na sociologia mais 

do que na psicologia; os corpos analisados nos artistas modernos, são reflexos da época numa 

articulação muito direta entre Apreciação Estética e História da Arte.   

Assim, na pesquisa de número 39, “A Figura Humana na Pintura Moderna: 

Alternativa para a psicologia e a educação entenderem o homem”, estuda o comportamento 

do homem contemporâneo e as relações interpessoais que estabelece. Analisa a figura humana 

na arte moderna, supondo que os sujeitos se expressam através de suas produções. O período 

investigado foi de 1880 a 1960, época que marca grandes transformações nas obras de arte, no 

modo como a figura humana é apresentada. A sociedade em questão, suscitava novos padrões 
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de unificação, requisitando aos sujeitos novas atribuições e, conseqüentemente, o 

desenvolvimento de determinadas características psicológicas. Analisaram-se telas dos 

pintores: Almeida Júnior, Segall, Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcant, Ismael Nery, 

Portinari e Dacosta. 

Conforme a autora, a psicologia se fundamenta, em outros saberes, da História e da 

Educação, pressupondo que a condição humana torna-se peculiar a cada período histórico. A 

Educação é tomada aqui para além do seu aspecto formal (escolar), mas enquanto ação, que 

permite aos indivíduos a apropriação das produções humanas e a construção da 

autoconsciência. A história é analisada para determinar os eventos humanos e para situar a 

Arte. No resumo de Barroco (2001) encontramos: 

 
Com o auxílio da Arte, a Psicologia e a Educação tendem a ser mais eficazes 
em seus objetivos, pelas conexões que permite entre o que os homens são 
aquilo que criam e os dramas que vivenciam. Conclui, também, que a 
‘deformação’, a ‘desfiguração’, a estampa de determinadas características 
psicológicas na figura humana na arte moderna, acentuou-se a ponto da 
imagem do homem ser suprimida e substituída por qualquer outro elemento 
sem vida própria (linhas, composição de cores, etc), estando em correlação 
com as demandas da época. Considera, enfim, que a Psicologia assume um 
sentido educativo e pedagógico quando permite ou contribui para que os 
indivíduos consigam, de fato, pensarem sobre si mesmos, sobre o outro, 
sobre o mundo no qual se inserem, e que a Arte, pela perspectiva adotada, é 
favorável a isso. 

 

Os PCNs de Arte (1997, p. 20) a esse respeito, assim se posicionam:  

 
Desde o início da história da humanidade, a arte tem se mostrado como uma 
práxis presente em todas as manifestações culturais. [...] A aprendizagem e o 
ensino da arte sempre existiram, se transformam, ao longo da história, de 
acordo com normas e valores estabelecidos, em diferentes ambientes 
culturais.  

 

A arte pode ser um caminho para o estudo do indivíduo e da sociedade, sendo um 

recurso viável e rico para informar a respeito dos indivíduos, dos seus comportamentos e das 

relações interpessoais que são estabelecidas através da história.   

No exemplar do quadro 2, a dissertação, que explicitamente refere-se à abordagem 

histórico-cultural da aprendizagem, associa a abordagem histórico-cultural de aprendizagem à 

Informática neste percurso através da história. Por isso, achou-se pertinente discutir, ainda que 

muito superficialmente, como ficaria a proposta triangular no futuro. 
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5.1 A proposta triangular de arte do futuro 

 

A arte no futuro é um dos últimos itens do capítulo Arte e Vida no livro Psicologia da 

Arte de Vygtosky. Nele, o autor conclui consoante suas análises sobre a catarse, que “a arte é 

um meio de equilibrar o homem com o mundo nos momentos mais críticos e responsáveis da 

vida” (p. 329). Olhando o futuro, Vygotsky pondera que não se pode nem imaginar que papel 

caberá à arte na “refusão do homem”; notou-se que o autor menciona também o “novo 

homem”, o “homem do futuro”: 

 
Uma vez que no plano do futuro estarão indiscutivelmente não só a 
reconstrução de toda a sociedade humana em novos princípios, não só o 
domínio dos processos econômicos e sociais, mas também, a ‘refusão do 
homem’, é indiscutível que também mudará o papel da arte. Não se pode 
nem imaginar que papel caberá à arte nessa refusão do homem, quais das 
forças que existem, mas não atuam no nosso organismo ela irá incorporar à 
formação do novo homem.  

 

Só não há dúvida de que, nesse processo, a arte dirá a palavra decisiva e de maior 

peso. Sem a nova arte não haverá o novo homem. Não se pode prever nem calcular de 

antemão as possibilidades do futuro nem para a arte, nem para a vida; como diz Espinosa: 

“Até hoje ninguém definiu aquilo de que o corpo é capaz” (VYGOTSKY, 1999, p. 329). 

Este precioso trecho do autor nos fez pensar em duas questões importantes: uma, a 

questão do corpo humano, porque, certamente, o corpo humano hoje já é um corpo muito 

mais protético (com elementos de robótica como próteses e silicones) do que o corpo da época 

de Vygtosky. E, se o corpo humano muda, sede que é, para Vygtosky, das emoções da reação 

estética, essas reações, também devem sofrer modificações com o tempo. 

 As dissertações aqui apresentadas abordando as tecnologias de informação e a 

comunicação são exemplos de novos corpos, portadores de novas sensibilidades apenas 

vislumbradas no tempo de Vygtosky: a velocidade do cinema que hoje se materializa, na 

vertigem do videoclipe, as navegações e conversas em tempo real na Internet, também 

portadoras de uma velocidade que exigem um outro corpo, um outro sensório, uma outra 

expressão artística. 

A liberdade e a coragem com que Vygotsky fala do futuro, também nos deu coragem 

para pensar o futuro da Proposta Triangular no Ensino da Arte no Brasil. A trilogia “fazer 

artístico, fruição e contextualização” que cumpriu como seu papel, no decorrer das duas 

últimas décadas de pedagogização dos processos escolares. Evidentemente que, diante dos 

novos quadros conceituais traçados sobre a escola e os próprios processos sociais deve-se 
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adequar a proposta à realidade vigente. Talvez quiséssemos perguntar se o modelo da 

proposta triangular para a arte-educação tem futuro? Se ainda é relevante enquanto proposta? 

Especialmente quando o termo médio da proposta supõe modelos a imitar, por mais que se 

possa “recriá-los”, como recriar, na pós-modernidade, os modelos de arte produzidas em 

outros tempos? Estes podem contribuir na formação deste sujeito? E se contribuem, como? 

Será que, com todos os recursos visuais, sonoros e expressivos em que nossos alunos estão 

diariamente envolvidos, ainda cabe ficar observando obras de outros sujeitos, de outras 

épocas, que até então representavam com seus corpos as suas realidades, percepções e 

emoções? 

Ana Mae Barbosa responde de certa forma estas perguntas quando entrevistada pelo 

Jornal Folha de São Paulo, no dia 26/4/2005. O jornalista questiona: Hoje, ser criativo é 

importante?   

O discurso do modernismo era o discurso da criatividade. Mas ninguém sabia bem o 

que era isso naquela época. Ser criativo era fazer coisas novas. Por isso, com o tempo, a 

originalidade passou a ser um critério relativo. Hoje, há outros processos importantes da 

criatividade, como ter fluência, dar várias soluções para um mesmo problema e desenvolver 

a capacidade de, dada uma circunstância, reelaborar uma idéia.  

No discurso modernista onde a livre-expressão era o foco central, encontrávamos um 

fazer-por-fazer, mas como uma forma de expressão primária corporal do sujeito, ou seja, a 

necessidade de exprimir sentimentos e emoções através de materiais, técnicas e 

procedimentos variados, que diríamos vazios. Podemos exemplificar, através das produções 

artísticas das crianças, e as suas garatujas, que são necessidades básicas motoras-corporais da 

infância. Conforme os anos passam, essas crianças vão tendo um entendimento, consciência e 

percepção de mundo, aprimorando os seus fazeres artísticos, através de seus signos internos e 

externos, reformulando, redimensionando e reconstruindo novos sentidos nas suas relações 

sociais e culturais. Portanto, não se pode dizer que este sujeito está copiando o mundo, mas 

sim dando para esses símbolos internos e externos outros sentidos.  

Pode-se dizer então, que a partir das falas da entrevistada, a criação na pós-

modernidade, não está voltada somente para o objeto da arte em questão, ou o produto desta 

releitura, mas na possibilidade de criação, como uma nova idéia, imaginação ou posso chamar 

de projeção, - no sentido de projetar - uma nova concepção, através de.  

Ainda o jornalista, questiona a entrevistada. Como esse conceito (criatividade) pode 

ser usado na vida? 
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 Uma pesquisa em Nova York mostrou que jovens infratores de 12, 13 anos, tinham 

grande dificuldade na capacidade de elaborar. Viviam em ambientes insatisfatórios, mas iam 

deixando rolar. Não conseguiam reelaborar o mínimo, do próprio quarto a mudar de amigos. 

Ver e ler a obra de arte, tomar elementos dessa obra e fazer a sua própria, desenvolve no 

aluno a capacidade de reorganização em qualquer situação. 

Compreende-se então, que para a entrevistada, a maior contribuição que a arte pode 

oferecer é o auxilio a vislumbrar outros caminhos, meios e óticas na reelaboração pessoal. 

Melhorando a capacidade de comunicação e reestruturação interna e externa desses corpos, 

pode-se então dizer que, conforme as falas de Barbosa, o papel da arte na pós-modernidade 

está centrada na capacidade de reorganização do espaço/mundo utilizando a inteligência 

emocional.   

 

 

5.2 A nova trilogia e a formação dos professores  

 

Se, no corpus on-line geral das dissertações e teses sobre Arte Educação no Brasil, 

localizamos, ao lado da categoria Currículo, a Apreciação Estética, a Estética Filosófica e 

Formação de Professores, compondo um quadro mais ou menos equilibrado (por exemplo, 

Currículo e Apreciação estética somaram respectivamente 32 e 29 trabalhos) seguido por 

outro equilíbrio trazido entre Estética Filosófica e Formação de Professor (respectivamente 13 

e 13 trabalhos), notamos que ao particularizar as dissertações sobre a Proposta Triangular, as 

pesquisas curriculares se mantém proeminentes; porém, dois deles articulados à Apreciação 

Estética e um à Formação de Professores, inspirando a formulação de uma outra trilogia para 

a área: C – AE – FP que poderia ser assim enunciada: a apreciação estética dos professores no 

currículo ou o Currículo de apreciação estética da formação dos professores. 

As pesquisas relacionadas à formação do professor de arte estão distribuídas, no 

corpus, entre aquelas que se constituem em uma avaliação da formação continuada, como é o 

caso de Carvalho (2003), Oliveira Marques (2000), Campello (2003) ou Ferreira (2000), 

respectivamente números 98, 30, 55 e 78, e outros exemplos de história de vida de professores 

singulares (registro número 15) ou avaliação de cursos formais de licenciatura, a exemplo de 

Aguiar (1997) - registro número 5.  

Sabe-se que a criticidade e reflexividade são características necessárias para qualquer 

professor. No caso do professor de Arte, tal criticidade deve contemplar as inter-relações entre 

o fazer artístico, a fruição e a reflexão. Chama a atenção, no entanto, a dissertação de número 
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98, como o exemplar do quadro 2, na categoria Formação de Professores, ser uma dissertação, 

que também envolva as tecnologias de informação e comunicação, respaldando nossas 

intuições com a nova arte do “futuro”.  

Carvalho (2003) discute, ao longo dos encontros realizados com professores em 

formação continuada, três questões relevantes: a discussão do currículo no ensino superior, a 

profissão do professor de arte e a valorização da disciplina na escola. Conclui que, a 

contextualização respaldada, seja na história da arte, seja na estética filosófica, não aparece 

como conteúdos necessários na fala dos professores de arte da rede de ensino analisada ao sul 

do país. Outra pesquisa que se viu, fora do corpus, datada de 1987, analisa cinqüenta 

professores de rede de outra região do Brasil e chega às mesmas conclusões de ausência 

teórica na formação do professor de arte (SARDELICH, 2001).    

Percebe-se que, nas pesquisas desta categoria, a presença da escola como preocupação 

marcante, o que faz bastante sentido, se pensarmos que ser artista é diferente de ser professor 

de arte. Esse último demanda domínio de outras habilidades e conhecimento, além da criação; 

estimular a criação é algo que requer habilidades especiais, especialmente num ambiente 

normatizado como o da escola, que tem seus espaços e tempos regulados pelo currículo.      

Outros resultados: 

Arrolamos, em anexo, quadros secundários, relacionados ao contexto de produção das 

teses/dissertações do corpus geral, on-line dos 98 registros. São dados importantes, mas 

deixamos, em anexo, os quadros, porque priorizou-se a análise de temas e tendências no 

corpus discursivo da produção científica em Arte-educação nas Universidades Brasileiras. No 

entanto, um comentário geral sobre esses dados se impõe: o quadro A (Anexo A) evidencia 

quais as Instituições de Ensino que mais abordaram este assunto referido que foi a UFSC (12), 

USP (9) e MACKENZIE (8). Apresentamos no quadro B (Anexo A) os resumos apresentados 

nos Programas de Pós-graduação em nível de mestrado, que equivalem a 86% e 14% de 

doutorado. O ano de maior contribuição em teses/dissertações de arte educação está 

explicitado no quadro C (Anexo A) foi no período de 2000 e 2001. Os estados brasileiros que 

mais contribuíram com as pesquisas desta natureza, que estão apontados no quadro D (Anexo 

A) são: São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. 

Ao finalizar esta dissertação concluí-se que o mapeamento realizado foi útil nem tanto 

para tomadas de decisão gerenciais, quanto à formulação de políticas curriculares, embora tal 

mapeamento possa subsidiar tais formulações, mas sim, serviu-nos para discutir questões de 

fundo filosófico sobre a Arte Educação no Brasil, em cujo campo a pesquisadora se insere 

com uma prática concreta de Arte-educadora no Ensino Fundamental e Superior. Fazer esta 



 

                                                                                                                                                               

70 

reflexão significou olhar também, para esta sua prática. Se esta pesquisa puder ajudar outros 

colegas no mesmo campo, dar-me-ei por satisfeita, porque assim estarei vivenciando a 

dialética indivíduo-sociedade analisada por Vygotsky. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Salientamos que essas considerações não pretendem concluir as investigações e 

tendências de produções científicas em arte-educação nas universidades brasileiras. 

Pretenderem, sim, lançar uma visão geral das pesquisas desenvolvidas em várias instituições 

de ensino do país. As conclusões a que chegamos, se deram a partir da investigação dos 

resumos de pesquisas que evidenciam a preocupação da inserção da arte no currículo, seguida 

da apreciação-estética e a formação de professores.  

Compreendemos que os pesquisadores de arte estão atentos às novas perspectivas e 

percebem as iminentes mudanças que as práticas educacionais necessitam para acompanhar o 

sujeito da atualidade. Portanto, os arte-educadores devem considerar, sobretudo, que um dos 

principais objetivos do ensino da arte nas instituições de ensino é o atendimento às 

necessidades de cada contexto acompanhando as transformações da sociedade. 

 Nesse nosso mundo globalizado, em que as novas tecnologias e processos de 

conhecimento eletrônicos se instauram, requer-se uma compreensão mais apurada das 

características socioculturais e econômicas pós-modernas. E, é para este aluno, agente desta 

nova realidade, que nos propomos a ensinar arte. Não se trata de uma intenção que vise 

formar artistas, pois a nossa sala de aula não é um atelier e geralmente tem-se um número de 

alunos bastante significativo, dos quais poucos ou nenhum será artista, da mesma forma como 

muitos não serão matemáticos ou biólogos; no entanto, o conhecimento de tais disciplinas é 

necessário para a formação global do aluno como agente atuante no seu meio. 

A Proposta Triangular no Ensino da Arte pesquisada oferece os parâmetros para esses 

desafios, no que se refere ao conhecimento e à reflexão, à compreensão e à própria criação da 

arte. Falta-nos uma “reprojeção”, no sentido de projetar a arte, para irmos além do citado, para 

podermos abrir a possibilidade de uma adequação da arte em questão, ao contexto atual. 

Esse processo consiste na criação de uma nova forma, partindo da que já existe sob 

uma nova perspectiva. Não se trata de uma releitura pautada na imaginação individual, 

seguindo os mesmos passos daquele que a criou, mas na reconstrução da idéia, configurando-

a para o momento atual, e então, reprojetá-la para um novo campo a ser preenchido com a 

ousadia e a coragem, em ir além de. Somente assim, o ensino da arte será adequado à 

formação do sujeito da pós-modernidade.  
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Anexo A - Quadros secundários 
 

Quadro A - Dissertações e teses em Arte-Educação por Instituição Universitária  
Brasileira no período 1995/2004 

 
Instituição Quantidade 
UFSC 12 
USP 9 
MACKENZIE 8 
UNB 7 
UFRGS 5 
UNICAMP 5 
UFRJ 5 
PUC-SP 5 
UFPel 3 
UNESP 4 
UFPB 3 
UFMG 3 
UERJ 3 
UFRN 2 
UFPR 2 
UFPE 2 
UFES 2 
UFBA 2 
PUC-RJ 2 
UNIVALI 1 
UNIRIO 1 
UNIMEP 1 
UNIJUÍ 1 
UNIFRAN 1 
UFPI 1 
UFG 1 
UEM 1 
PUC-PR 1 
LAGES 1 
CEFET 1 
UDESC 1 
UFCAR 1 
UNIPLAC 1 
Total 98 
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Quadro B - Dissertações e teses em Arte-Educação por titulação  
no período 1995-2004 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro C - Dissertações e Teses em Arte-Educação por ano no período 1995-2004 
 

Ano Total 
1995 5 
1996 7 
1997 4 
1998 5 
1999 4 
2000 35 
2001 26 
2002 3 
2003 7 
2004 2 
Total 98 

 

 
Quadro D - Dissertações e Teses em Arte-Educação por Estados brasileiros no  

período 1995-2004 
 

Estados Total 
Bahia 2 
Distrito Federal 7 
Espírito Santo 2 
Goiás 1 
Minas Gerais 3 
Paraíba 3 
Pernambuco  2 
Piauí   1 
Paraná 4 
Rio de Janeiro  12 
Rio G. do Sul Norte  2 
Rio G. do Sul  8 
Santa Catarina 15 
São Paulo 36 
Total dos 14 Estados 98 

 

Titulação Quantidade % 
Mestre 85 86% 
Doutor 14       14% 
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Anexo B - Relação de Dissertações e Teses – Arte Educação (1995-2004) 
 
 

 ANO NOME ÁREA  M/D INSTITUIÇÃO ESTADO CONT 

1 1995 A metodologia triangular no ensino da arte em escolas 
de primeiro grau do município de Vitória Educação CURR M UFES ES 1 

2 1997 Representação da aula de artes plásticas por alunos do 
ensino fundamental e médio Educação CURR M UERJ RJ 1 

3 1996 Arte-educação: pressupostos teórico-metodológicos na 
obra de Ana Mae Barbosa Educação EPIS M UFG GO 1 

4 1996 A educação artística na formação do técnico de nível 
médio Educação CURR M UFSC SC 1 

5 1997 Autonomia do arte-educador - licenciatura em educação 
artística - um processo em construção Educação FP M UFPE PE 1 

6 1995 O cenário epistemológico da complexidade Educação EPIS D UNIMEP SP 1 

7 1995 Entre a arte e a técnica: reflexões sobre o desenho e seu 
ensino Educação EPIS M UFPI PI 1 

8 1996 O desenho e conhecimento: uma pedagogia da 
produção Educação AE M UFRGS RS 1 

9 1996 A educação como experiência estética: uma síntese 
entre o pensar e o sentir Educação EF M UERJ RJ 1 

10 1995 Artes cênicas na escola - o avesso do avesso do avesso Educação EF M UERJ RJ 1 

11 2000 Mimesis e educação nos processos de aprendizagem da 
razão comunicativa Educação EF D UFRGS RS 1 

12 2000 Por uma semiótica do olhar: arte, história, educação. Comunicação e 
semiótica AE D PUC-SP SP 1 

13 2000 A arte-educação configurando espaços de formação Educação FP M UNIFRAN SP 1 

14 2000 Arte e seu ensino: uma proposta teórico-prática 
reflexiva com professores das séries iniciais Educação CURR M UFPR PR 1 

15 2000 Investigando o professor de arte: em busca de novos 
caminhos, compreendendo sua formação Educação FP M UNESP SP 1 

16 2000 A experiência estética ampliada em Lygia Clark e Helio 
Oiticica: uma proposta pedagógica em arte e educação Artes AE M UFRJ RJ 1 
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17 2000 Interculturalidade estética do cotidiano no ensino das 
artes visuais Educação CURR D UNICAMP SP 1 

18 2000 Meu design meu desígnio (educação e arte como 
prática) Educação EPIS M UFPel RS 1 

19 2000 Museu de arte e ação educativa: proposta de uma 
metodologia lúdica Artes CURR M USP SP 1 

20 2000 Olho vivo: arte-educação na exposição labirinto da 
moda: uma aventura infantil Artes CURR D USP SP 1 

21 2000 A criança desvendando a arte: um olhar antropológico Antropologia CURR M UFPE PE 1 

22 2000 Alfabetização estética: arte na vida...vida na arte...arte-
educação Educação AE M UFPR PR 1 

23 2000 Leitura estético-visual na educação fundamental Educação AE D UFRGS RS 1 

24 2000 Tornando significativo o ensino da História da Arte: 
caminhos percorridos na prática Educação AE M UFPeL RS 1 

25 2000 
A mediação sociocultural reguladora: a ficção juvenil 
brasileira contemporânea entre a educação, a arte e o 
mercado 

Comunicação e 
semiótica AE M USP SP 1 

26 2000 O papel como material expressivo na pesquisa e no 
ensino da arte. Uma proposta metodológica Artes CURR M UFBA BA 1 

27 2000 Te-artes e educação: reflexões e experiências Artes CURR M UNESP SP 1 

28 2000 Aprendendo com o Boneco: uma experiência em Arte-
Educação  Educação CURR M UFPB PB 1 

29 2000 Nos bastidores do teatro infantil: estudo de uma 
produção cultural para crianças Educação CURR M UFMG MG 1 

30 2000 Oficinas de arte com professores: dificuldades de inserção de 
elementos artísticos na escola e formas de superação Educação FP M UFBA BA 1 

31 2001 A arte e a educação na escola: os caminhos da 
apreciação estética dos jovens e adultos Educação AE M UFRGS RS 1 

32 2001 A presença da arte na educação infantil: olhares e 
intenções Educação CURR M UFRN RN 1 

33 2001 Arte-educação na produção de texto crítico e criativo 
no ensino superior Educação AE M PUC-PR PR 1 
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34 2001 O livro de imagens e as múltiplas leituras que a criança 
faz do seu texto visual Educação AE M UNICAMP SP 1 

35 2001 Relações arte, artista e grande público: a prática 
estético-educativa numa obra aberta Educação AE D UNICAMP SP 1 

36 2001 Arte e educação: um estudo de caso na e.m.e.f. 
Desembargador Theodomiro dias de 1997 a 1999 

Comunicação e 
semiótica CURR M USP SP 1 

37 2001 Arte na escola: um estudo sobre a leitura e a releitura 
como possibilidade de criação 

Educação, arte e 
história da cultura AE M MACKENZIE SP 1 

38 2001 Arte e transformações na cultura escolar Artes CURR M USP SP 1 

39 2001 A figura humana na pintura moderna: alternativa para a 
psicologia e a educação entenderem o homem  Psicologia PA M UEM PR 1 

40 2001 Arte e política em Walter Benjamin Filosofia EF M UFMG MG 1 

41 2001 Mercúrio no jardim de vênus: a anima mundi na 
psicologia de c. G.Jung e de James Hillman Psicologia PA M UFRJ RJ 1 

42 2001 Leis da liberdade: a relação entre estética e política na 
filosofia de Herbert Marcuse Filosofia EF D UFMG MG 1 

43 1998 Um aplicativo multimídia para o ensino da arte: geometria Artes CURR M UNB DF 1 

44 2000 Prazer em conhecê-la história da vida, da arte: reflexões 
sobre o processo de ensino /aprendizagem Educação CURR M UFPel RS 1 

45 2000 
Educação e arte na era tecnológica: pode a arte 
contribuir para a formação do homem da nova 
sociedade tecnológica?  

Comunicação e 
semiótica CURR M CEFET RJ 1 

46 2001 A arte como forma simbólica Filosofia EF M PUC-SP SP 1 
47 2001 Desenho - pintura - escrita: simulando simulacros Artes EPIS M UFRJ RJ 1 

48 1998 Realidade e representação: possibilidade e desafio em 
pintura Artes AE M UFRJ RJ 1 

49 2001 Arte enquanto linguagem: uma reflexão sobre o curso 
de Pedagogia da UNOESC  Educação CURR M UFSC SC 1 

50 1998 Imagens do espaço da arte na escola: um olhar 
feminino.  Educação CURR M UNICAMP SP 1 

51 1998 A formação de professores de educação artística e sua 
complexidade pedagógica Educação FP M UFSC SC 1 
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52 1998 
Artes visuais, meio ambiente e educação escolar - um 
estudo sobre professores e aulas de arte em 3º e 4º 
ciclos de escolas de ensino fundamental em São Paulo 

Educação FP M USP SP 1 

53 2001 Arte, conhecimento, educação e a proposta triangular Educação CURR M UNIJUÍ SP 1 
54 2001 Professor de arte: ensino de arte na escola para que? Educação FP M PUC-SP SP 1 

55 2000 Construindo caminhos - linguagens artísticas na 
formação de professores Educação FP D UFRN RN 1 

56 2001 
A evolução do ensino de arte no espírito santo: da EBA 
- escola de belas artes, 1951 ao centro de artes/UFES 
1971 

Educação CURR M UFES ES 1 

57 1999 A informática como suporte no ensino da arte Engenharia de 
produção PA M UFSC SC 1 

58 1999 A proposta circular: aplicação de uma abordagem 
alternativa para o ensino da arte contemporânea Educação CURR M UFSC SC 1 

59 2000 Ser artista: uma abordagem antropológica da produção 
erudita de arte contemporânea no Brasil Antropologia EPIS M UFSC SC 1 

60 2000 O fragmento e a síntese: a estética objetiva do Schiller 
em a educação estética do homem 

Comunicação e 
semiótica EF D PUC-SP SP 1 

61 2001 O sublime e a estética futura Filosofia EF D PUC-RJ RJ 1 

62 2001 
Dada e surrealismo: a estética do fragmento e o 
maravilhoso como respostas a uma civilização em crise 
no início do século XX. 

História social da 
cultura EF M PUC-RJ RJ 1 

63 2000 A educação estética: uma abordagem à luz da 
concepção filosófica de Schiller Educação EF M UFRGS RS 1 

64 2000 
A estética onto-antropológica do aufklarung alemão: a 
relação entre os conceitos de humanidade ideal e arte 
ideal no pensamento classicista de Friedrich Schiller 

Filosofia EF M UFPB PB 1 

65 1999 A recepção do vídeo no ensino das artes visuais: a 
informação estética no contexto escolar 

Comunicação e 
semiótica CURR M UFPB PB 1 

66 2004 Ensino das artes visuais nas classes de aceleração no 
município de Lages Educação CURR M UNIPLAC SC 1 

67 1995 A imagem na era de sua reprodutibilidade eletrônica Filosofia AE M USP SP 1 
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68 2003 
Sistemas estéticos seqüenciais: proposta de 
desenvolvimento de modelo híbrido para o ensino na 
escola regular na área de educação artística  

Engenharia de 
produção CURR D UFSC SC 1 

69 2001 Programa TV escola e suas implicações no cotidiano 
escolar do professor de arte 

Engenharia de 
produção CURR M UFSC SC 1 

70 2002 
Tecnologia e educação da percepção integrada ao 
ensino das artes plásticas: por uma consciência 
ambiental 

Engenharia de 
produção CURR M UFSC SC 1 

71 2003 Arte ou não: uma abordagem de aspectos relacionados 
à formação de paradigmas estéticos do público  

Engenharia de 
produção AE M UFSC SC 1 

72 2004 A origem da Obra de Arte: uma interpretação da arte 
além da tradição aristotélica  Teoria da Literatura EF M UNB DF 1 

73 2001 O Cinestimo interativo nas artes plásticas: um trajeto 
para a arte tecnológica Artes AE M USP SP 1 

74 2000 Nos espelhos da arte – reflexões psicanalíticas sobre a 
apreciação estética Psicologia AE M UNB DF 1 

75 2003 O jogo entre Arte e Ciências: da Fotografia ao Confocal 
Brasil Artes AE M UNB DF 1 

76 1997 O desenho reproduzido e a formação do professor de 
séries iniciais do ensino fundamental  Educação FP M UNB DF 1 

77 1997 Fotografia e artes plásticas no Brasil Comunicação e 
semiótica AE M UNB DF 1 

78 2003 

Educação em arte: uma proposta de formação 
continuada dos professores de Artes Visuais por meio 
da utilização das tecnologias de informação e 
comunicação 

Artes FP M UNB DF 1 

79 2000 
A relação instituições culturais e rede pública de ensino 
na educação contínua de educadores que trabalham com 
ensino de arte 

Artes FP M USP SP 1 

80 2000 
A valorização da cultura negro-africana no ensino de 
arte: análise de currículos das faculdades de arte no 
Brasil em busca das raízes culturais africanas 

Artes CURR D USP SP 1 
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81 2002 A educação como estética da existência: uma crítica  
anarquista ao construtivismo Educação EPIS M UNICAMP SP 1 

82 2003 Reflexos e reflexões em pintura Artes AE M UFRJ RJ 1 

83 2001 

Caminhos para o Indeterminado: Momentos de 
Intercursos entre a estética relativa do Impreciso e do 
Paradoxal de Hans Koellreutter e a Origem da Obra de 
Arte de Martin Heidegger. 

Filosofia EF M MACKENZIE SP 1 

84 2000 
Arte e ensino público: desvelando uma experiência com 
o ensino de artes visuais na cidade de 
Jacareí:conquistas, transformações e limites. 

Educação, arte e 
história da cultura AE M MACKENZIE SP 1 

85 2000 Coisas do mundo um mundo de coisas Educação, arte e 
história da cultura AE M MACKENZIE SP 1 

86 2000  A Criatividade na produção artística e o 
desenvolvimento psicosocial do ser humano 

Comunicação e 
artes PA M MACKENZIE SP 1 

87 2001 Diálogo: um olhar sobre um processo de criação e 
expressão do artista 

Educação, arte e 
história da cultura AE M MACKENZIE SP 1 

88 2002 A reprodução nas artes plásticas: novas tecnologias e o 
direito autoral 

Educação, arte e 
história da cultura AE M MACKENZIE SP 1 

89 1999 Hélio Oiticica: experiência ambiental Comunicação e 
semiótica AE M PUC-SP SP 1 

90 1996 
A difusão do projeto arte na escola: um estudo sobre a 
prática das professoras e professores nas escolas 
públicas de Florianópolis 

Educação CURR M UFSC SC 1 

91 2001 Experiência estética: um percurso constitutivo de 
professora de arte Educação FP M UNIRIO RJ 1 

92 2000 Intencionalidade na construção do olhar estético-crítico 
do professor do ensino fundamental Educação CURR M UFSC SC 1 

93 1996 Revelando o Museu Victor Meirelles rumo à descoberta 
do seu potencial Educação AE M UDESC SC 1 

94 2001 
O "sonho da razão produz monstros?" Imaginário e 
simbolização: a construção do sentido na obra de artes 
plásticas. 

Educação AE M MACKENZIE SP 1 
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95 2000 Arte e Resintência: Vicent Willen Van Gogh. Artes PA D UNESP SP 1 

96 2003 A Arte na Escola: experiência emancipadora ou 
atividade paralela? Psicologia CURR M UNESP SP 1 

97 1996 A apreciação estética no ensino de história da arte Educação AE M UFCAR SP 1 

98 2003 Currículo de Arte: as escolhas dos conteúdos sob olhar 
dos professores Educação FP M UNIVALI SC 1 

 
 


