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RESUMO

A EXPERIÊNCIA EM ARTE NO ENSINO TÉCNICO: INVESTIGAÇÕES PARA UMA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

A presente pesquisa investigou o Ensino de Artes Visuais no campus Caruaru do
Instituto Federal de Pernambuco. O objetivo central consistiu em analisar as
contribuições do processo de ensino-aprendizagem em Arte favoráveis a uma
aprendizagem significativa na modalidade médio integrada do campus Caruaru.
Atrelado a este objetivo estão outros como: analisar a relação entre o Ensino de Artes
Visuais, o perfil do profissional do Técnico em Segurança do Trabalho e os
fundamentos da missão do IFPE; analisar a prática de ensino do professor de Arte do
campus Caruaru; levantar dados sobre as compreensões dos estudantes sobre o
Ensino de Arte no qual estão inseridos; investigar aspectos de uma aprendizagem
significativa decorrente da prática docente que explora as fronteiras entre a Arte e o
ensino. Durante o período de março de 2014 a março de 2016 foram adotados
procedimentos metodológicos que envolvem o objetivo central desta pesquisa através
de uma análise qualitativa. Desse modo, foram aplicados dois questionários fechados
para os estudantes, nos quais 22 responderam o primeiro e 11 o segundo. Também
foi aplicado uma entrevista estruturada para oito docentes das disciplinas técnicas
desse curso e mais oito entrevistas com estudantes. Além disso, foram coletadas
imagens da localidade onde a pesquisa está inserida, das produções dos estudantes
e do professor de arte e foram consultados documentos oficiais e escolares. Tudo
isso, interagiu com o lastro teórico que acompanhou essa análise. A pesquisa
apresentou os seguintes resultados: ficou constado que a disciplina de Arte representa
apenas 1,52% da matriz curricular do curso técnico de Segurança do Trabalho. O
primeiro questionário revelou que somente 5% dos estudantes do segundo período
de Segurança do Trabalho, acreditaram na importância de estudar todas as disciplinas
da Formação Geral para ter uma boa formação técnica. Metade dos docentes das
disciplinas técnicas, do curso de Segurança do Trabalho, são a favor da redução do
quantitativo de disciplinas cursadas pelos estudantes em seis meses. A aplicação de
mapas conceituais revelou que, nesta última etapa da educação básica, os estudantes
não estavam familiarizados com este instrumento, tampouco com a teoria da
aprendizagem significativa. Ficou evidenciado, ainda nos mapas conceituais, que os
estudantes compreenderam que no Ensino de Arte é importante desenvolver o
domínio do sentido da arte e distinguir diferentes formas de expressão. Nesse
contexto de ensino e pesquisa foram realizadas pelo professor de arte três produções
artísticas que dialogam com o ambiente de aprendizagem. Nesta pesquisa foi possível
concluir que o Ensino de Arte no campus Caruaru do IFPE promoveu um ambiente
que contribuiu para o diálogo com o conhecimento prévio do estudante, bem como
interagiu com a prática profissional do técnico em Segurança do Trabalho.
Palavras-chave: Ensino de Artes Visuais. Ensino médio integrado. Aprendizagem
significativa. Prática docente. Currículo.
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RESUMEN

LA EXPERIENCIA EN LA ARTE DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA: INVESTIGACIONES
PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Se ha hecho la presente investigación acerca la Enseñanza de Artes Visuales en el
campus Caruaru del Instituto Federal de Pernambuco. Su principal objeto era analizar los
aportes del proceso de enseñanza-aprendizaje en Arte favorables a un aprendizaje
significativo en la modalidad secundaria integrada del campus Caruaru. Hay otros objetos
relacionados con este como: analizar la relación entre la enseñanza de artes visuales, el
perfil del profesional del Técnico en Seguridad del Trabajo e los fundamentos de la misión
del IFPE; analizar la práctica de la enseñanza del profesor de Arte del campus Caruaru;
obtener datos sobre en entendimiento de los estudiantes sobre la enseñanza de Arte en
la cual están inseridos; investigar rasgos de una aprendizaje significativa resultante de la
práctica docente que explora las fronteras entre la Arte y la enseñanza. Durante el período
de marzo de 2014 a marzo de 2016 se adoptaran procedimientos metodológicos que
abarcan el objeto central de esta investigación a través de un análisis cualitativo. Así, se
aplicaran dos cuestionarios cerrados a los estudiantes, a los cuales 22 contestaran el
primero y 11 el segundo. Además se aplicó una entrevista estructurada para ocho
docentes de las disciplinas técnicas de ese curso y más ocho entrevistas con los
estudiantes. Asimismo, se recogieron imágenes de la localidad donde la investigación se
pasó, de las producciones de los estudiantes y del profesor de arte y se consultaran
documentos oficiales y escolares. Todo eso interaccionó con el lastre teórico que
acompañó ese análisis. La investigación presentó los siguientes resultados: se constató
que la disciplina de Arte representa nomás de 1,52% de la matriz curricular del curso
técnico de Seguridad del Trabajo. El primer cuestionario reveló que solamente 5% de los
estudiantes del segundo período de Seguridad del Trabajo, creen que es importante
estudiar todas las disciplinas de la Formación General para tener una buena formación
técnica. Mitad de los docentes de las disciplinas técnicas, del curso de Seguridad del
Trabajo están a favor de la reducción del cuantitativo de disciplinas cursadas por los
estudiantes en seis meses. La aplicación de mapas conceptuales reveló que, en esa
última etapa de la educación básica, los estudiantes no estaban familiarizados con esta
herramienta, tampoco con la teoría del aprendizaje significativo. Se hizo evidente, todavía
en los mapas conceptuales, que los estudiantes entendieron que es importante, en la
Enseñanza de Arte, desarrollar el dominio del sentido de la arte y distinguir las diferentes
formas de expresión. En ese contexto de enseñanza e investigación, el profesor de arte
realizó tres producciones artísticas que dialogan con el entorno de aprendizaje. En esa
investigación, fue posible concluir que la Enseñanza de Arte en el campus Caruaru del
IFPE promovió un entorno que contribuyó para el diálogo con el conocimiento previo del
estudiante, y que asimismo interaccionó con la práctica profesional del técnico en
Seguridad del Trabajo.
Palabras-clave: Enseñanza de Artes Visuales. Escuela secundaria integrada.
Aprendizaje significativo. Práctica docente. Plan de estudios.
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INTRODUÇÃO
A trajetória da presente pesquisa parte das minhas experiências como professor de
Arte no Ensino Médio Técnico Integrado do campus Caruaru do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e como mestrando do
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPE/UFPB. A vivência de sala de
aula e os diálogos com os demais docentes do Instituto Federal fizeram aflorar
questionamentos que até então permaneciam sem respostas satisfatórias. Dentre
estes posso destacar a crise de identidade de alguns docentes que lecionam em
diferentes modalidades de ensino numa mesma instituição e como a disciplina de
Arte1, que leciono na modalidade integrada, poderia contribuir para a formação de um
Técnico em Segurança do Trabalho? O segundo questionamento alimentou o cerne
desta pesquisa, principalmente, porque trata da minha relação como docente, maneira
pela qual modifico a natureza e sou modificado.
Parto da premissa de que o ensino da Arte não está a serviço de uma formação
técnica específica, mesmo que haja contribuições diretas. A legislação vigente
destaca que dentre as finalidades do Ensino Médio está “a preparação básica para o
trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz
de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores” (BRASIL, 1996). De outro modo, no que se refere à Educação Profissional
Técnica de nível médio, na modalidade integrada, o Conselho Nacional de Educação
- CNE aponta como um dos princípios norteadores o “trabalho assumido como
princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como
base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular” (BRASIL,
2012).
É possível perceber que a legislação evidencia claramente a integração entre a
preparação para o trabalho e o contato com a herança cultural que nos foi legada pela
sociedade. Novamente, o CNE no 5º artigo esclarece que:

1

No Instituto Federal de Pernambuco a disciplina de Arte ofertada para os cursos técnicos na modalidade
integrada, pode ser ensinada por professores de Música, Dança, Teatro ou Artes Visuais. Essa pesquisa refere-se
somente aos docentes que ensinam Artes Visuais.
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Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por
finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e
competências profissionais necessários ao exercício profissional e da
cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sóciohistóricos e culturais (BRASIL, 2012).

Será que esta integração está sendo feita? Como a minha prática docente se insere
e contribui para o contexto de educação profissional? Todas estas indagações
alimentam, como afluentes, a questão central desta pesquisa a seguir seu curso cada
vez mais vigoroso até um destino desconhecido.
É notório que a legislação, quando trata do Ensino Médio independente de
modalidade, destaca a preparação para o trabalho como uma maneira de possibilitar
ao estudante a posterior continuidade de estudos e/ou ocupação.
Para ingressar no Ensino Médio Integrado oferecido pelo IFPE, o estudante realiza
um exame vestibular, aplicado pelo próprio Instituto, para algum dos cursos técnicos
de sua escolha. Por exemplo, Edificações, Mecatrônica, Meio Ambiente, Segurança
do Trabalho, entre outros. É importante ressaltar que, ao optarem por essa
modalidade de ensino, eles antecipam a escolha da formação profissional. O mesmo
não ocorre quando o estudante opta pelo Ensino Médio desvinculado da formação
técnica, pois só após sua conclusão ou através de uma formação profissionalizante
concomitante em outra instituição é que se definirá a escolha por uma trajetória
profissional específica.
O Médio Integrado é uma modalidade de ensino técnico no qual o estudante cursa as
disciplinas de Formação Geral (Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física,
Geografia, História, Língua estrangeira, Matemática, Português, Química, Sociologia)
alternadas com as específicas do curso técnico escolhido. Nesse sentido, pela
vivência como professor de Arte do IFPE, através dos relatos que ouvi dos estudantes,
verifiquei se houve um direcionamento, uma carga de estudo maior, por parte deles
para aquelas disciplinas que mais se aproximam e contribuem diretamente para o
exercício da profissão de Técnico em Segurança do Trabalho.
A recente trajetória dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
iniciada em 29 de dezembro de 2008, com a publicação da Lei nº 11.892 que instituía
a rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil, traz à
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tona desafios para o Ensino de Artes Visuais. É importante compreender as
potencialidades da disciplina para o médio integrado, ao passo que a missão do
Instituto, a minha prática de ensino e as compreensões dos estudantes sobre o
processo de ensino-aprendizagem que estão inseridos são postas em confronto.
O desejo de investigar o processo de ensino-aprendizagem em Arte no contexto da
Educação Profissional no IFPE, campus Caruaru, me impulsionaram para uma
imersão na docência, explorando suas fronteiras e possibilidades de atuação.
Portanto, o objetivo central consistiu em analisar as contribuições do processo de
ensino-aprendizagem em Arte favoráveis a uma aprendizagem significativa na
modalidade médio integrada do campus Caruaru. Consequentemente, os específicos
foram: Analisar a relação entre o Ensino de Artes Visuais, o perfil do profissional do
Técnico em Segurança do Trabalho e os fundamentos da missão do IFPE; Analisar
minha prática de ensino como professor de Arte do campus Caruaru; Levantar dados
sobre as compreensões dos estudantes sobre o Ensino de Arte que estão inseridos;
Investigar aspectos de uma aprendizagem significativa na minha prática docente,
explorar as fronteiras entre a Arte e o ensino.
O campo de pesquisa é o campus Caruaru do Instituto Federal de Pernambuco. Este
atualmente possui 16 campi2: Abreu e Lima, Afogados, Barreiros, Belo Jardim, Cabo
de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão, Olinda,
Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão. Na maioria destes o
Ensino de Arte é ministrado por professores formados em Música.
Com a carga horária de duas aulas semanais, o Ensino de Arte compreende duas
disciplinas de 36 horas que podem ser ministradas ao longo dos quatro anos do ensino
médio integrado. Por outro lado, a pesquisa e a extensão surgem como alternativa ao
educando que manifeste o desejo de um contato maior com a Arte, todavia não são
obrigatórias e as vagas geralmente inferiores ao quantitativo de sala de aula.
Desse modo, a pesquisa concentra-se no curso Técnico de Segurança do Trabalho,
na modalidade integrada, do campus Caruaru em que há o Ensino de Artes Visuais.
Assim, analiso a minha prática de ensino durante os anos de 2014 a 2016. Foram
aplicados dois questionários fechados para os estudantes, nos quais 22 responderam

2

A palavra campus está grafada no singular e corresponde a cada unidade do IFPE. Por outro lado, campi, diz
respeito ao plural dessas unidades acadêmicas.
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o primeiro e 11 o segundo. Também foi aplicado uma entrevista estruturada para oito
docentes das disciplinas técnicas desse curso e mais oito entrevistas com estudantes.
Além disso, foram coletadas imagens da localidade onde a pesquisa está inserida,
das produções dos estudantes, do acervo pessoal e foram consultados documentos
oficiais e escolares.
O referido estudo do Ensino de Arte Visuais, nesse espaço formal de educação, tem
o intuito de contribuir para a formação docente, o desenvolvimento da educação
básica e a produção de conhecimento científico na medida em que fornece subsídios
para professores e estudantes da área, através dos contextos e dos sujeitos
analisados. Afinal, é acreditando na interação dos sujeitos que compõe o Ensino de
Arte que concordo com a professora Irene Tourinho (2012, p. 35) quando ela destaca
que “alunos, professores e artistas são identidades que se constroem nas relações e
em contextos. O ensino também. Assim, pensamos ‘reinventar’[...] a escola e o Ensino
de Arte que ela pode realizar”.
Inicialmente apresentarei, no capítulo I, o que é e como funciona o Instituto Federal
de Pernambuco, traçando um breve percurso histórico até as questões estruturais e
condições do trabalho docente. Em seguida, estudaremos o que é a modalidade
integrada de Ensino Médio. Criaremos um paralelo entre o que prevê a legislação e o
que é oferecido no campo de pesquisa. Também será importante elencar argumentos
sobre a relação entre a Educação Técnica Profissional e o trabalho como princípio
educativo. Por fim, farei um panorama do Ensino de Arte no campus Caruaru
relacionando aspectos da Missão do Instituto, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio, a legislação específica para a modalidade de ensino pesquisada
e o plano de ensino.
No capítulo II o Ensino de Arte do campus Caruaru será analisado levando em
consideração o currículo, cultura escolar, a produção dos estudantes e a prática
pedagógica. Apresentarei uma problematização dos dados colhidos sobre minha
prática e produção dos estudantes no campo de pesquisa. Também serão abordados
alguns aspectos culturais da localidade onde está situado o campus Caruaru, pois
muitos estudantes moram nesta região.
Outro ponto em destaque neste capítulo será a reflexão sobre a própria prática
docente, através da fundamentação de minhas ações e concepções de ensino. A sala
de aula e a experiência pedagógica compartilhada com os estudantes finalizarão as
11

reflexões desta etapa da dissertação. Acredito na importância dos aspectos listados
acima porque as sensações, memórias e experiências vivenciadas com o corpo são
relevantes para aprendizagem significativa, que abordaremos melhor no próximo
capítulo.
Vale ressaltar que este estudo registra um Ensino de Arte localizado numa região
inserida na perspectiva de expansão da Educação Federal, que tem por finalidade
trazer desenvolvimento para o interior ao invés de contribuir para formação de
profissionais que retornam para as capitais cada vez mais superpovoadas.
No capítulo III seguirá a análise dos dados, porém com outro enfoque: O que é
aprendizagem significativa em Artes Visuais? Evidentemente, não tenho a pretensão
de esgotar esse assunto e muito menos apontar respostas com um rigor próximo do
cientificismo positivista. Tentarei margeá-lo com contribuições de autores que refletem
a educação, a semiótica, a psicologia, a filosofia e o Ensino de Artes Visuais para
concentrar os esforços no cerne desta pesquisa.
Apresentarei autores que discutem sobre a episteme educacional para, assim,
adensar a reflexão sobre minha prática e as proposições de aprendizagem em arte
que os estudantes de Segurança do Trabalho vivenciaram no campus Caruaru. Para
isso, apresentarei uma abordagem que trata de questões epistemológicas dessa área
do conhecimento, ao passo que haverá o confronto com o processo de ensinoaprendizagem em Arte desenvolvido no campus Caruaru. Este capítulo finaliza com a
análise mais apurada sobre os questionários e entrevistas.
Para não adentrar em um Solipsismo diante do estudo da própria prática foram
adotados alguns procedimentos metodológicos que envolvem o objetivo central desta
pesquisa. Desse modo, foi desenvolvida uma análise qualitativa dos dados coletados
nas entrevistas aplicadas aos docentes e estudantes, nas entrevistas, nas minhas
produções e dos estudantes, nos documentos oficiais e escolares e na interação com
o lastro teórico que acompanha essa análise. Dessa maneira, pretendi durante todo
esse estudo evidenciar como tudo isso reverberou na questão central desta pesquisa.
Busquei no desenvolvimento desta dissertação possibilidades de aprendizagem
significativa a partir das seguintes etapas: levantamento bibliográfico para confronto
da literatura pertinente ao recorte temático, registro do Ensino de Artes Visuais no
campus Caruaru do Instituto Federal de Pernambuco, identificar aspectos culturais da
12

localidade e as condições estruturais, aplicação de questionários fechados para
estudantes, entrevistas estruturadas com estudantes e professores, consulta a
documentos escolares: planos de aula, atividades realizadas pelos estudantes,
fotografias e vídeos, configurando-se como análise qualitativa dos diversos
documentos citados.
O objetivo dos questionários aplicados para os estudantes está relacionado
principalmente com a aprendizagem significativa. Desse modo, pretendi identificar e
analisar o conhecimento prévio sobre Artes Visuais e a compreensão deles sobre o
processo de ensino-aprendizagem em que estão inseridos. Para isso, nos
questionários há perguntas fechadas, abertas e o desenvolvimento de mapas
conceituais.
A entrevista estruturada para os professores objetivou, primeiramente, a coleta de
informações relacionadas à interdisciplinaridade entre a Arte e o conhecimento
técnico. Em seguida, foi esperado que este instrumento revelasse a compreensão
deles sobre a

especificidade da organização do Ensino Médio na modalidade

integrada, bem como sobre o Ensino de Artes Visuais.
Por último, a razão das entrevistas para esta pesquisa consistiu na investigação de
aspectos relacionados a formação técnica da modalidade integrada, do aprendizado
interdisciplinar e da contribuição da Arte para formação do estudante.
Todos os dados provenientes desses instrumentos foram importantes para pensar a
própria prática docente, pois acrescentaram contribuições externas. Os pares
docentes são sujeitos produtores de conhecimento em áreas específicas, por isso o
diálogo com eles poderá promover espaços de trabalho nas fronteiras dos diferentes
saberes. Os estudantes são a finalidade da atuação docente. Portanto, esta pesquisa
não se justificaria sem a contribuição destes.
Sendo assim, o ponto de partida foi talvez uma das etapas mais árduas e exaustivas
da pesquisa pela exigência de fôlego para muitas leituras e comprometimento ético
em identificar as similaridades e/ou divergências do trabalho de outros pesquisadores
em relação à questão central. O levantamento bibliográfico tem início nos sites dos
Programas de Pós-graduação em Artes Visuais: UFPE/UFPB, UFPA, UFPel, UnB,
UERJ, UNESP, UFBA, UDESC, UNICAMP, UFMG, UFRGS, USP e UFRJ. Continuei
a pesquisa com palavras-chaves como ensino médio integrado, Ensino de Artes
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Visuais, em

sites de

busca

especializada

como

o

http:

//www.scielo.br,

http://scholar.google.com.br e http://www.periodicos.capes.gov.br. Em anais de
eventos específicos da área como, http://www.anpap.org.br /paginas/anais.html e
http://www.faeb.com.br/revista.htm. Realizei consultas aos sites do Governo Federal
para ter acesso às legislações vigentes e documentos oficiais que norteiam o ensino
médio integrado: http://www.planalto.gov.br/ e http://portal.mec.gov.br/. Durante o
período de escrita desta dissertação não encontrei nenhuma pesquisa que
problematize, ao mesmo tempo, os objetivos da modalidade integrada de Ensino
Médio da Rede Federal com o Ensino de Artes Visuais.
Acredito que a educação para autonomia é um reconhecimento de si e do mundo.
Nesse sentido, é interessante que tanto os discentes quanto os docentes estejam
conscientes dos desafios de uma aprendizagem significativa em Artes Visuais na
modalidade integrada de Ensino Médio. O estudante pode assumir o posicionamento
ativo diante do seu processo de ensino-aprendizagem ao ter, por exemplo, a
experiência do fazer artístico no seu cotidiano, explorando sensações e afetos
pessoais, nas tensões de sua cidade, escolhendo os caminhos de sua produção.
O contexto do Ensino Médio Integrado é muito diferente do Ensino Médio
desvinculado da formação técnica. Afinal, no segundo, a preparação para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) é um dos objetivos da maior parte dos estudantes.
Desse modo, é fundamental estudar todas as áreas do conhecimento durante os três
anos letivos. Por outro lado, esse caráter propedêutico supostamente não está
presente no Médio Integrado, pois o estudante só recebe o certificado de conclusão
após os quatro anos do curso ou quando solicita, através do ENEM, a certificação do
Ensino Médio.
Os conceitos de Ensino da Arte contextualista e essencialista3, do teórico Elliot Eisner
(1933-2014), simultâneos ou polarizados, aparentemente estão presentes em práticas
docentes. No Médio Integrado, em conformidade com a missão do IFPE, há espaço
para trabalhar os dois conceitos, contanto que a escolha dos conteúdos de Artes
Visuais estabeleça uma relação de proximidade, tanto com o cotidiano que os

3

Para Elliot Eisner o Ensino de Arte está dividido em duas categorias: Contextualista e Essencialista. A primeira almeja alguma
melhora social ou psicológica. A segunda trata das questões próprias da arte (CARVALHO, 2008).
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estudantes estão inseridos quanto com as especificidades do campo de atuação
profissional. Essa discussão foi nacionalmente ampliada, pois:
Os argumentos de que a arte deve ser utilizada na educação pela sua
especificidade e não porque contribui com benefícios que não estejam
relacionados com a arte têm prevalecido nos meios acadêmicos e
impulsionaram as mudanças nos paradigmas do ensino de arte (CARVALHO,
2008, p.85).

Foram utilizados elementos qualitativos na análise do embate entre o lastro teórico e
os materiais colhidos em campo. Nesse sentido, os autores Bauer, Gaskell e Allum
(2012, p. 24) enfatizam que “a mensuração dos fatos sociais depende da
categorização do mundo social. As atividades sociais devem ser distinguidas antes
que qualquer frequência ou percentual possa ser atribuído a qualquer distinção”.
A trajetória desta pesquisa tem início em 2014 e toma corpo em 2016. É esperado que
a reflexão sobre a própria prática docente contribua com outras pesquisas, que ao
lado de tantas produções acadêmicas fortaleça o Ensino de Arte no Brasil, que ajude
a engendrar possibilidades de aproximação entre a Arte e outras áreas, que acentue
a produção sobre aprendizagem significativa no Ensino de Artes Visuais.
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I – O CAMPUS CARUARU DO INSTITUTO FEDERAL
DE PERNAMBUCO
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Em 1909 foram criadas as Escolas de Aprendizes Artífices em todas as capitais do
Brasil através do Decreto nº 7.566. Com intuito de formar operários e contramestres
as escolas ofereciam curso gratuito a meninos de baixa renda que estudavam das
10:00 às 16:00 horas.
Em 1937, as escolas passaram a ser denominadas de Liceu Industrial. Mais tarde com
a Lei Orgânica do Ensino Industrial houve a oferta de ensino médio e gradativamente
o acesso foi destinado a todas as classes sociais.
A ampliação da estrutura se deu sobretudo com as Leis de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961 e através da Lei nº 5.692
de 11 de agosto de 1971.
Durante esse período de expansão e melhoria a Escola Técnica funcionou em
diferentes locais do Recife-PE. A primeira sede foi no prédio do atual Quartel da
Polícia Militar, no bairro do Derby. Em seguida, foi transferida para o Ginásio
Pernambucano, situado na rua da Aurora, no bairro da Boa Vista. Na terceira mudança
a sede retornou ao bairro do Derby, mas na rua Henrique Dias, no prédio da atual
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Por fim, em 1983 com o nome de Escola Técnica
Federal de Pernambuco (ETFPE) a sede do ensino técnico pernambucano foi situada
no bairro do Curado, onde atualmente encontra-se o campus Recife do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).
A mudança de ETFPE para Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco
(Cefet-PE) ocorreu em 1999 com uma maior oferta de cursos técnicos de nível médio
e superior. Em 2004, surgiram nesta instituição os cursos técnicos na modalidade
integrada, através do Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004. Logo após, em 2005
com o Decreto nº 5.478 de 24 de julho, o ensino técnico foi integrado também a
modalidade de Educação para Jovens e Adultos (EJA).4 Antes disso, Pacheco (2011,
p. 05) situa este momento como um “ciclo neoliberal definido por um conteúdo
ideológico fundado no individualismo e na competitividade que marcam a sociedade
contemporânea”.

4

Em: http://portal.ifpe.edu.br/institucional/index.jsf?page =Hist%25C3%25B3rico&campi=Reitoria

Acesso em 27 de outubro de 2013.

18

Em 29 de dezembro de 2008, houve uma grande mudança no ensino técnico brasileiro
com a publicação da Lei nº 11.892, que instituiu a rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica:
31 centros federais de educação tecnológica (Cefets), 75 unidades
descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas
técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de existir
para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.5

No estado de Pernambuco, por exemplo, a expansão foi visível no intervalo apenas
de seis anos, como é possível verificar nos mapas a seguir:

Figura 01 - Mapa de Pernambuco representando as unidades do CEFET-PE em 2008: Belo Jardim, Barreiros, Ipojuca,
Pesqueira, Vitória de Santo Antão e Recife.

Figura 02 - Mapa da Expansão do Instituto Federal de Pernambuco em 2014

5

Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/index. php?option=com_content&view =article&id
=56&Itemid=27>. Acesso em 27 de outubro de 2013.
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1ª Fase: Belo Jardim, Barreiros e Vitória de Santo Antão (antigas Escolas Agrotécnicas Federais - AFs), Ipojuca e
Pesqueira (antigas UNEDs do CEFET-PE); Recife (antiga sede do Cefet-PE)
2ª Fase: Afogados da Ingazeira, Caruaru, Garanhuns e o Campus Virtual de Educação a Distância (EaD):
3º Fase: Cabo de Santo Agostinho, Palmares, Jaboatão, Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu.

A rede federal de ensino técnico também conta com a presença do IFsertão-PE
através dos campi Petrolina, Petrolina Rural, Floresta, Salgueiro, Serra Talhada,
Santa Maria da Boa Vista e Ouricuri. Os mesmos não foram incluíd os no mapa, pois
representam outra instituição que é independente do IFPE.
A comparação entre os mapas evidencia o processo de expansão em seis anos dessa
instituição federal de ensino. Até 2008 haviam apenas seis unidades, em 2016, o IFPE
marca sua presença no estado de Pernambuco através dos seus 16 campi, além do
campus virtual de Educação a Distância com atuação em 19 pólos espalhados pelo
estado.
Com essa nova configuração os campi do IFPE oferecem educação nos diversos
níveis e modalidades de ensino numa abrangência geográfica que vai do litoral ao
sertão do estado de Pernambuco. Uma delas, que está no foco desta pesquisa, é o
médio integrado. Esta é uma modalidade de ensino na qual o estudante egresso do
fundamental, através de vestibular, opta por um curso técnico de quatro anos de
duração. Neste, os estudantes cursam as disciplinas do ensino médio, e em seguida
as de formação técnica específica.

1.1. O Ensino Médio Integrado
A Educação Profissional, como ações sistematizadas, tem seus primeiros registros a
partir de 1809 com a criação do Colégio das Fábricas por D. João VI, na época
Príncipe Regente. Assim, durante o século XIX surgiram outras instituições que
atendiam a uma demanda de iniciação às letras e ofícios para as classes mais pobres.
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No século XX foram criadas as Escolas de Aprendizes Artífices pelo Presidente Nilo
Peçanha. Estas eram destinadas aos mais “pobres e humildes”. As transformações
políticas e econômicas do cenário nacional entre as décadas de 1930 e 1940 fizeram
emergir uma demanda por profissionais com formação técnica.
Foi após a Reforma Capanema, implementada nos anos da década de 1940, que a
educação no Brasil passou a ser reconhecida como educação básica e superior.
Desse modo, para concluir a educação básica o estudante deveria cursar uma
primeira etapa chamada de curso primário e em seguida o secundário, também
dividido em ginasial e secundário.
No tocante a parte profissionalizante, no final do curso secundário inicialmente havia
a opção de escolha entre os cursos normal, industrial técnico, comercial técnico e
agrotécnico. A conjuntura desse processo de desenvolvimento da educação
profissional está expressa na publicação do Ministério da Educação sobre a educação
profissional técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio (BRASIL, 2007, p. 12):
É nesse contexto que, por meio de exames de adaptação, surge pela primeira
vez uma possibilidade de aproximação entre o ramo secundário propedêutico
(o colegial, com suas variantes científico e clássico) e os cursos
profissionalizantes de nível médio.

Por outro lado, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei
nº4.024/1961, houve uma equivalência entre os cursos de nível médio, de modo que
não era mais necessário os exames admissionais.
Na década de 1970, momento marcado pela ditadura militar, o ensino no Brasil passou
por mais uma grande transformação. Este período foi marcado pelas influências de
uma pedagogia tecnicista que visava atender especialmente as demandas de
mercado de trabalho. Para Saviani (2010) a partir de 1964, com o governo militar, o
Ensino Médio teve como objetivo a formação de mão-de-obra qualificada alinhada a
proposta de desenvolvimento econômico do país, gerando uma concepção
produtivista da educação. Isso se deu em um cenário nacional marcado pela chegada
de grandes multinacionais.
Barbosa (1989) aponta que a Arte em 1971 era uma das poucas disciplinas que
possibilitavam uma abertura às humanidades através do trabalho criativo. Lembrou
ainda que neste momento as disciplinas de Filosofia e Sociologia foram eliminadas do
currículo da educação básica.
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O tecnicismo, de acordo com Schramm (2001), marcou um processo de ensinoaprendizagem em Arte diante da ausência de fundamentos teóricos em detrimento de
saberes voltados à técnica e a expressão. A concepção tecnicista promovida pela Lei
5.692/71 direcionava o ensino de arte para o aprendizado de técnicas e habilidades,
além de fragmentação desse saber.
Com a Lei nº5.692/1971 o ensino básico, que antes estava estruturado em primário,
ginasial e colegial, foi alterado para 1º grau (primário e ginasial) e 2º grau (antigo
colegial). Além disso, um aspecto marcante dessa lei foi a obrigatoriedade do ensino
profissionalizante no 2º grau.
Na prática essa obrigatoriedade estava no âmbito do ensino público, pois a rede
privada de ensino privilegiava um currículo voltado para as ciências, as letras e
humanidades, saberes que eram exigidos nos exames admissionais

das

universidades. Em decorrência dessa Lei foi visto que (BRASIL, 2007, p.15):
A concepção curricular que emanava da Lei empobrecia a formação geral do
estudante em favor de uma profissionalização instrumental para o “mercado
de trabalho”, sob a alegação da importância da relação entre teoria e prática
para a formação integral do cidadão.

Com a Lei nº 9.394/1996, o ensino profissionalizante perdeu sua obrigatoriedade no
2º grau. Na prática esse ensino ficou basicamente restrito às Escolas Técnicas e
Agrotécnicas da rede federal de educação.
Mais tarde, o Decreto 2.208/1997, conhecido como a reforma da Educação
Profissional, marcou o retorno do caráter propedêutico do Ensino Médio, dissociando
esta etapa da educação da integração com cursos técnicos através de um currículo
único. Os cursos técnicos passaram a ser oferecidos exclusivamente nas modalidades
concomitante, ao mesmo tempo do Ensino Médio, porém em turno diferente, e
sequencial, após o Ensino Médio.
Em 2004, através do Decreto nº 5.154, o Ensino Médio retomou a possibilidade de um
currículo integrado a um curso técnico, adotando como eixos basilares a ciência, a
cultura, a tecnologia e o trabalho.
Outras mudanças surgiram com a Lei nº 11.741/2008, que alterou o texto da LDBEN.
Assim, a educação profissional técnica de nível médio pode ser desenvolvida das
seguintes formas: articulada ao Ensino Médio e subsequente.
22

Na concepção mais atual, até a escrita desta dissertação, o Ensino Médio Integrado
atende a formação geral e a habilitação profissional técnica na mesma instituição de
ensino, através de matrícula única. Esta modalidade é destinada àqueles estudantes
que concluíram o Ensino Fundamental.

1.2. O Trabalho como Princípio Educativo e o Ensino Técnico na
modalidade integrada ao Ensino Médio

O trabalho como princípio educativo é eminentemente relacionado a uma dimensão
ontológica e ético-política. Está, desse modo, vinculado à maneira de ser dos seres
humanos. “Somos parte da natureza e dependemos dela para reproduzir a nossa vida.
E é pela ação vital do trabalho que os seres humanos transformam a natureza em
meios de vida” (CIAVATTA; RAMOS; FRIGOTTO, 2012).
É apoiado na noção do trabalho como princípio educativo, e também um princípio
ético-político, que Frigotto (1984, p. 04) enfatiza o dever de todos os seres humanos
de participarem da produção de bens materiais, culturais e simbólicos. Em sintonia
com essa argumentação, Ramos (2008, p. 09) também defende o trabalho como
princípio educativo, pois este permite aos estudantes a compreensão de que todos
somos seres de trabalho, conhecimento e cultura, desse modo o exercício pleno
dessas potencialidades é basilar para a superação da exploração de uns sobre os
outros.
Nesse sentido, está expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs (BRASIL,
2013. p. 165) que:
O trabalho é princípio educativo à medida que proporciona a compreensão
do processo histórico de produção científica e tecnológica, como
conhecimentos desenvolvidos e apropriados socialmente para a
transformação das condições naturais da vida e a ampliação das
capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. O trabalho, no
sentido ontológico, é princípio e organiza a base unitária do ensino médio.

Saviani (1994, p. 12) situa o uso das novas tecnologias na educação no contexto da
Segunda Revolução Industrial, a qual entende, sobretudo, pela transferência da
execução de operações intelectuais para as máquinas, antes realizadas pelo homem.
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Nesse contexto, uma formação geral sólida assume papel importante, pois possibilita
ao estudante a capacidade de trabalhar com conceitos e o pensamento abstrato.
Sendo assim, não cabe reduzir a função educativa do trabalho à sua função
instrumental, pois apenas contribuirá para o isolamento dos componentes
curriculares. É por isso que a modalidade de Ensino Médio Integrado busca a
promoção de uma formação geral integrada a profissionalização, explicitando nexos
entre os componentes curriculares.
Para Ciavatta e Ramos (2012. p. 06) essa integração aliada ao trabalho como princípio
educativo é uma finalidade do Ensino Médio, não somente dos cursos
profissionalizantes. Além disso, a modalidade de Ensino Médio Integrado à formação
profissional diz respeito a integração entre os eixos do trabalho, da ciência e da
cultura. De acordo com as autoras:
O horizonte da formação, nessa perspectiva, é a formação politécnica e
omnilateral dos trabalhadores e teria como propósito fundamental
proporcionar-lhes a compreensão das relações sociais de produção e do
processo histórico e contraditório de desenvolvimento das forças
produtivas.

Diante das demandas desta última etapa da formação básica os três eixos
caracterizam aspectos distintos para a sistematização do ensino. A integração do
trabalho no sentido ontológico e no sentido de ordem econômica, respectivamente,
promovendo a compreensão das ações que modificam a natureza e a si mesmo e,
também, através da venda da força de trabalho. A ciência, que recorta e analisa para
nos permitir intervir na realidade. A cultura, que envolve valores éticos e estéticos, na
produção e compartilhamento dos bens culturais.
Ramos (2008, p. 05) esclarece que o Ensino Médio é uma etapa da educação básica
que esteve historicamente direcionada ao mercado de trabalho. Seja de forma
imediata, baseada na crença de que os concluintes procurariam emprego logo após o
final desta etapa, ou mediata, quando a entrada no mercado de trabalho seria após o
término do curso universitário. Neste último caso, o Ensino Médio revela um caráter
propedêutico ao preparar para o ingresso na universidade.
São muitas demandas para essa última fase da Educação Básica: formação
profissional, iniciação científica, formação cultural ampliada, aprofundamento dos
estudos desenvolvidos no Ensino Fundamental, formação centrada nos sujeitos ao
invés do mercado, entre outras. Diante da dualidade entre formação profissional ou
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propedêutica, já explicitada, Ramos (2008) sugere um projeto de Ensino Médio
unitário que alinhe essas diversas demandas orientadas pelo trabalho como princípio
educativo.
Compreender o trabalho, tanto no sentido ontológico quanto econômico, como
elemento integrador dos componentes possibilita que os estudantes percebam que
“para que a humanidade exista todos têm que trabalhar. E se alguns não o fazem, é
porque vivem da exploração do trabalho dos outros” (RAMOS, 2008. p. 08). Há uma
preocupação com uma formação centrada nos sujeitos, ao invés do mercado.
Nesta concepção de Ensino Médio a integração entre os componentes curriculares se
faz necessária em virtude da percepção da realidade concreta como um todo
complexo. Assim, no embate de situações decorrentes da atividade laboral e, de modo
geral, no convívio em sociedade, os sujeitos como seres históricos e sociais produzem
conhecimento para mudar a natureza ao mesmo tempo em que são transformados
por suas próprias ações.
A integração depende também da postura do docente ao conceber sua atuação para
além da formação geral ao encontrar formas de atuação que levem em consideração
o processo de produção da profissão técnica escolhida pelos estudantes. Esta
perspectiva, defendida por Ramos (2008) está atrelada ao entendimento de que “os
conteúdos de ensino não têm fins em si mesmos nem se limitam a insumos para o
desenvolvimento de competências”.
Nesse aspecto a educação, em especial a modalidade de Ensino Médio Integrado,
assume um papel decisivo na superação da dualidade entre formação básica e
formação profissional. Com essa mesma finalidade a interdisciplinaridade destaca-se
como elemento integrador dos saberes praticados no ambiente escolar.
Para Machado (2010) a estruturação do currículo, compreendido pela autora como
hipóteses de trabalho e de ações didáticas, pode efetivar a integração entre formação
geral e profissional do médio integrado, se as ações didáticas estiverem articuladas
como parte de um todo organizado.
Assim como Saviani (1994), Machado (2010) enfatiza a valorização da formação
geral. Esta tem sido reconhecida como componente fundamental de qualificação
profissional. Por isso, há uma necessidade de compreensão do processo de ensinoaprendizagem que não perca a conexão com o todo complexo. Mesmo com a
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estratificação dos saberes, muitas vezes com finalidade didática, para a integração
ocorrer é preciso a disposição tanto do professor quanto do estudante para buscar
inter-relações entre as partes e o todo.
Nesse sentido as DCNs (2013, p. 41) reforçam que:
O Ensino Médio, como etapa responsável pela terminalidade do processo
formativo da Educação Básica, deve se organizar para proporcionar ao
estudante uma formação com base unitária, no sentido de um método de
pensar e compreender as determinações da vida social e produtiva; que
articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura na perspectiva da emancipação
humana.

Uma oposição entre formação geral e profissional não procede uma vez que não há
técnica dissociada das relações e práticas humanas. A atividade laboral está inserida
em um contexto complexo de componentes culturais, socioeconômico e ideológicos.
Machado (2010, p. 07) ainda ressalta que a Tecnologia é mais do que criação de
ferramentas e máquinas. Para a autora, além da tecnologia física há outras
concepções que contribuem para o processo formativo dos estudantes. Uma delas é
a tecnologia simbólica que está relacionada a formação de conceitos a partir de
signos, códigos, parâmetros, etc. Por outro lado, as tecnologias organizacionais e de
gestão estão envolvidas com dinâmicas de ensino-aprendizagem, modos de vida,
processos de controle social, entre outros. Nesses termos, a prática e a compreensão
da tecnologia sinaliza para a aproximação dos conhecimentos da formação geral com
os saberes específicos da formação profissional.
Portanto, a orientação do trabalho como princípio educativo na modalidade de Ensino
Médio Integrado apresenta-se como uma possibilidade estruturante e convidativa às
práticas interdisciplinares. Todavia, este é um desafio que está posto àqueles que
buscam a superação do isolamento dos saberes e que possuem disposição para
engendrar práticas de ensino que preencham de significado as aprendizagens.

1.3. O Ensino de Arte no campus Caruaru Instituto Federal de
Pernambuco

A transição de escola técnica para instituto federal trouxe mudanças significativas. A
amplitude da promoção de novos cursos e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa
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e extensão revelam a potencialidade de um trabalho de impacto social que vai além
da tradição em habilitação profissional técnica.
O desafio da efetivação da integralidade entre a ciência, a cultura, a tecnologia e o
trabalho, no tocante ao Ensino Médio Integrado, possui um diferencial muito positivo:
um ambiente de trabalho que reúne docentes e administrativos de formações
diversas.
A integração das ações desenvolvidas por esses sujeitos de saberes diversos fazem
parte de uma instituição de educação que almeja a formação integral do ser humano
e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Por esse motivo, a disponibilidade de
tantas áreas do conhecimento ao alcance dos estudantes não deve apontar para uma
relação de forças, valorizando determinadas disciplinas sobre outras.
O IFPE objetiva como missão:
Promover a educação profissional, científica e tecnológica, em todos os seus
níveis e modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das ações
de Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida com uma prática cidadã e
inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e para
o desenvolvimento sustentável da sociedade6.

Em março de 2012 o IFPE divulgou o edital de concurso público para o provimento de
vagas de professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Esse concurso surgiu
em virtude da demanda de profissionais para complementar o quadro docente do
campus Caruaru.
Havia apenas uma vaga para professor de Arte, no eixo profissional de Ciências
Humanas e suas Tecnologias, voltada para a área de Artes Visuais. O edital não fez
nenhuma menção a outras áreas como Dança, Teatro ou Música. Esta última, já
reconhecida pela Lei nº 11.769/2008 como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo
do componente curricular Arte.
O ensino formal de Arte no campus Caruaru do IFPE iniciou em 2012 com a chegada
dos cursos integrados nesta instituição. Até a escrita desta dissertação há apenas um
professor para a disciplina de Arte. Esta é ofertada nos dois primeiros semestres de
três cursos técnicos na modalidade de Ensino Médio Integrado. Semanalmente são

6

Acesso em:<http://portal.ifpe.edu.br/acessoainformacao/index.jsf?campi=Reitoria>. Acesso em 27 de
outubro de 2013.
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duas aulas de Arte que duram uma hora de trinta minutos. A disciplina representa a
menor carga horária total de todos os componentes curriculares da formação geral
dos três cursos técnicos desse campus, Edificações, Mecatrônica e Segurança do
Trabalho. Não há professores de Dança, Música ou Teatro.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico dos cursos são doze disciplinas de
Formação Geral que compõem a matriz curricular (figura 02). A disciplina de Arte
possui 72 horas-aula, representando apenas 50% da segunda menor carga horária
que é ofertada pelas disciplinas de Filosofia e Sociologia. Em outro comparativo a Arte
representa 16,67% de Matemática e Português, cada uma destas disciplinas possui
432 horas-aula e são as que detém maior carga horária na matriz curricular (Gráfico
01). Desse modo, das 3.024 horas-aula que totalizam as doze disciplinas da
Formação Geral apenas 2,38% é destinado ao ensino formal de Arte. Levando em
consideração que a formação geral e técnica do curso integrado de Segurança do
Trabalho somam 4.752 horas-aula, a Arte ocupa 1,52% da carga horária total (Gráfico
02).

Gráfico 01 – Comparativo de horas-aulas entre as disciplinas de Formação Geral do curso técnico de Segurança do Trabalho.
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Gráfico 02 – Representação de horas-aulas da disciplina de Arte em relação a carga horária total do curso técnico de
Segurança do Trabalho.
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Figura 03 – Matriz curricular do curso de Segurança do Trabalho.

Estes dados situam o espaço destinado ao ensino obrigatório de arte nesta instituição
e, sobretudo, revelam fortemente uma compreensão e entendimento da arte como um
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saber praticamente desnecessário ou com pouquíssima importância na formação
humana e profissional. No entanto, apesar da pouca carga-horária é possível oferecer
atividades de pesquisa e extensão para aqueles que demonstrem interesse.
Sendo assim, como primeiro professor de Arte do campus Caruaru tive a prazerosa
incumbência de construir a ementa da disciplina. A única orientação que recebi foi
seguir os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM).
Evidentemente, direcionei a proposta de ensino para as Artes Visuais, meu foco de
formação e atuação profissional.
Dentre as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes estão a
compreensão de códigos culturais a partir do contato com um patrimônio cultural e
sua relação com o cotidiano, desenvolver e experienciar processos de criação com o
corpo e fora do espaço escolar, reconhecer a arte como uma área do saber e
importante para a formação holística.
Os conteúdos foram escolhidos como subsídios para os estudantes fundamentarem
sua relação com toda a produção humana que esteja relacionada direta ou
indiretamente com a Arte.
A metodologia consiste no desenvolvimento de aulas expositivas e dialogadas,
práticas e de campo; uso de recursos tecnológicos tais como projetores, vídeos,
imagens, debate sobre textos especializados, laboratório de informática, câmera
fotográfica e realização de produções artísticas com uso de materiais diversos.
Com a expansão da rede federal de ensino as inquietações e desafios desse espaço,
que o Ensino de Arte se faz presente, estão cada vez mais sendo objeto de pesquisa
dos professores que ministram a disciplina de arte na modalidade Médio Integrado,
como também aqueles que participam de cursos técnicos e superiores.
A professora do Instituto Federal da Bahia, campus Salvador, Diana Valverde de
Almeida, relata que promove cursos em horário livre como estratégia para alinhar
teoria e prática, pois a carga horária da disciplina de arte é pequena.
Almeida (2012, p. 02) ressalta que a apropriação de uma linguagem depende do
entendimento de seus códigos. Por isso, ampliou o aprendizado da disciplina através
de cursos livres.
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Ela alerta para alguns aspectos que não contribuem para que o estudante desenvolva
um entendimento amplo sobre o que é difundido como Arte atualmente:

Na educação profissional, esse quadro é agravado porque, além do
analfabetismo visual dos alunos, os professores dos cursos técnicos têm uma
visão do ensino profissional desvinculada da formação integral,
contemplando uma prática especialista para cada área vinculada a esta
modalidade de ensino, voltada para o mercado de trabalho e que hoje se
alarga no Brasil. Por outro lado, tenho observado que os professores das
linguagens artísticas têm uma visão da educação desvinculada da formação
integral dentro do ensino técnico, priorizando um trabalho que é voltado para
ações artísticas isoladas, centradas em atividades muitas vezes separadas
do perfil dos cursos, das possibilidades materiais e espaciais deste ambiente
escolar. Por sua vez, os estudantes chegam à Instituição com uma
expectativa pragmática do ensino profissional, completamente desvinculada
da formação integral e com a visão voltada unicamente para o mercado de
trabalho. Neste sentido, não veem a importância da presença do ensino das
Artes no currículo dos cursos (ALMEIDA, 2012).

Assim como no campus Caruaru a pouca representatividade da disciplina de arte na
carga horária dos cursos técnicos implica numa delicada atribuição para o professor:
fazer a escolha de conteúdos que sejam mais significativos para os estudantes. Outro
aspecto decorrente disso é a alternativa da pesquisa e extensão como complemento
do Ensino de Arte, excelente recurso. Mas, necessita de um horário específico para
sua execução e, por isso, nem todos podem participar.
Elielson Carlos de Oliveira, professor do Instituto Federal de Alagoas, campus Murici,
vivencia uma realidade semelhante aos demais professores apresentados neste
capítulo. Ele relata que a disciplina de arte é oferecida no primeiro ano do Ensino
Médio Integrado através de uma aula semanal. Ou seja, novamente a carga horária
mínima foi destinada a esse componente curricular.
Para Oliveira (2012, p. 06), que recorre aos cursos de extensão como alternativa de
estender o contato dos estudantes com o ensino da arte:
A história do ensino da Arte tem um enredo de batalhas, ora inglórias, ora
vitoriosas, como é o caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB N° 9.394/961 e dos Parâmetros Curriculares Nacionais
que representam discursos e ações, mesmo polêmicos em alguns
aspectos, que sinalizaram um compromisso maior dos poderes públicos
com a didática da Arte. Mesmo assim ainda existe um longo caminho a
ser percorrido, sendo imperativo colocar a disciplina num patamar de
igualdade com os demais conhecimentos humanos presentes na escola
de educação básica no que se refere à arquitetura curricular. Para tanto,
observamos esforços na investigação de novas metodologias de ensino e
conquista de um espaço maior no currículo.
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Márcia Maria de Sousa, professora do Instituto Federal de Mato Grosso, campus
Uberlândia, propõe algumas reflexões sobre o Ensino de Arte no âmbito da educação
técnica profissional. Sousa (2012, p. 02) leva em consideração o fato da educação
profissional está imbuída do trabalho como princípio educativo e, nessa perspectiva,
chama a atenção para:

Propor trabalhos que envolvam arte e cultura, em diferentes momentos do
espaço educativo de formação profissional, corrobora com a construção
da subjetividade na formação de profissionais críticos e autônomos que
não apenas reproduzem informações, mas que são capazes de construir
conhecimentos e de transformar a realidade em que vivem a partir da
interação com outros sujeitos.

Assim, acredita que a formação para o trabalho, enriquecida pela experiência de
atividades artístico-culturais, amplia a compreensão do mercado de trabalho e da
sociedade.
Esses professores estão conscientes do potencial da Arte para formação dos sujeitos,
mas esbarram numa carga horária mínima. Por outro lado, cada um busca estratégias
para ampliar o contato com a Arte e seu ensino.
A preocupação com a promoção de atividades isoladas, sem evidenciar os nexos de
significado com a formação profissional é um desafio presente no cotidiano dos
professores que ensinam Arte na modalidade Médio Integrado dos Institutos Federais.
É neste contexto de semelhanças que alimento o desafio de pesquisar a própria
prática docente, pois ao mesmo tempo em que investigo as contribuições do processo
de ensino-aprendizagem favoráveis a uma aprendizagem significativa em Arte recorro
ao aporte de um programa de mestrado para compreender, na profundidade de uma
dissertação, a minha presença como professor de arte no IFPE - campus Caruaru.
Até o momento, no Ensino Médio o componente curricular Arte possui apenas a
música como conteúdo obrigatório, porém não exclusivo, através da Lei nº
11.769/2008. As demais áreas como Artes Visuais, Dança e Teatro ainda estão em
processo de garantia de sua obrigatoriedade através do Projeto de Lei (PL 7.032) que
tramita desde 2010 e está em fase final. O PL tem como principal objetivo definir as
quatro áreas que constituirão o componente curricular arte, bem como estabelecer o
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prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças decorrentes dessa Lei,
alterando desse modo o texto do § 6º, do Artigo 26, da LDB.
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II - A PRÁTICA DOCENTE: A (RE)INVENÇÃO DE SI
PELA INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO,
PESQUISA E O FAZER ARTÍSTICO
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A chegada ao campus Caruaru me proporcionou diferentes experiências de ensino.
Antes disso, minha atuação como professor foi basicamente ministrando aulas, pois
toda a carga horária era destinada ao trabalho em sala de aula. A execução de outros
projetos ficava comprometida, embora não fosse impossível. Atuei como professor de
Arte no ensino fundamental da rede pública, no município de Caruaru-PE. Fui
professor substituto pelo departamento de Expressão Gráfica na UFPE. Acumulei a
experiência de ensino na Educação à Distância (EaD) como tutor virtual no curso de
Licenciatura em Artes Visuais da UFRPE.
No IFPE uma parte da carga horária é destinada às aulas do Médio Integrado,
enquanto na outra parte fui convidado a elaborar e participar de projetos que
totalizassem as 24 horas de atividades na instituição. A partir desse momento a
construção da ementa da disciplina de Arte, a elaboração de projetos de extensão,
desencadearam uma série de questionamentos: Quem sou? O que vou ensinar?
Como? Para quê? Para quem? Em que contexto?
O exercício da profissão vem mostrando que as respostas para esses
questionamentos não se esgotam. Consequentemente, frente a persistência deles
entendo que o ato de pesquisar a própria prática intensifica a imersão na atuação
docente. Pesquisar, ensinar e produzir, sem hierarquias, fazem parte de um repertório
de ações que transformam o ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que operam
transformações em mim.
A conexão do aprendizado com o ambiente do estudante tornou-se uma estratégia de
diálogo com o conhecimento prévio dele e, assim, há uma pretensão de preencher de
significado esse saber que ocupa 1,52% da carga horária do curso técnico integrado
que está no foco desta pesquisa.
O aprofundamento cultural dos estudantes, conforme a Lei nº 12.287/2010, passa pelo
Ensino de Arte que contemple as expressões regionais. Dentre as experiências
envolvidas pela complexidade das relações dos sujeitos com o ambiente marcado
pela urbanidade e ruralidade há uma presença cultural muito forte que circunscreve o
campus Caruaru, pois este está situado em um bairro reconhecido pela intensa e
tradicional produção de arte figurativa em barro.
Muitos estudantes da comunidade vizinha ingressam nos cursos oferecidos pelo
campus. Assim, a tradição de modelagem e queima do barro que representa a
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principal atividade econômica dessa localidade não poderia deixar de estabelecer
nexos de significado com o Ensino de Arte.

2.1. A tradição modelada no Barro

O barro é extraído do leito do rio Ipojuca e peneirado até que fique com qualidade para
modelagem. O calor das mãos e a destreza, daqueles que durante anos sustentam a
peculiaridade artística de uma região, dão formas a produção supostamente dividida
em decorativo, utilitário e figurativo.
A entrada do forno revela parte de seu mistério. São as representações de mulheres
sutilmente belas e altivas congregando simultaneamente o trabalho associado à força
física, o esmero presente nos longos vestidos, brincos e colares, além da
sensualidade e a fertilidade sugeridas pelas formas curvilíneas acentuadas (Figura
04).
Figura 04: Forno do ateliê de Terezinha Gonzaga.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)
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O fogo transformará o barro em cerâmica, permitindo que as peças não quebrem
facilmente. Curiosamente a resistência não está apenas na matéria transformada,
mas nas visualidades sobre a mulher que a larga produção e a venda ajudam a
disseminar. A pintura sobre a cerâmica, próxima etapa após a queima, ressalta outras
peculiaridades como a cor da pele, os olhares, os temas das padronagens dos
vestidos, ou seja, novas visualidades evidenciadas pelas cores.
Figura 05: Bonecas de barro no ateliê de
Terezinha Gonzaga.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)

O tempo da imagem é anacrônico. No direcionamento do olhar sobre ela o passado,
presente e futuro estão imbricados assim como a relação autor/espectador. O silêncio
dela não nos informa, por exemplo, sobre as circunstâncias que levaram o bairro do
Alto do Moura a ser um grande polo de arte figurativa. A contribuição dos grandes
mestres que modelaram as situações cotidianas em barro são referenciadas e/ou
renovadas por aqueles que agora sustentam e renovam essa tradição.
O diálogo com a imagem permite, às vezes convida, que o espectador vá além daquilo
que se apresenta aos olhos. A criação continua na materialização de outros
significados construídos durante a expectação, que recorre ao tempo, às experiências,
às memórias de quem observa. Cada espectador, inclusive aquele que observa a
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própria obra, assim possui referências culturais incorporadas de maneira singular, que
no embate diante da imagem torna possível a diversidade de leituras. Por isso, quando
possível, é importante não suprimir da imagem o seu contexto, mas fazê-lo dialogar
com outras perspectivas.
Sobre esses aspectos o professor, antropólogo e teólogo Etienne Samain (2012, p.
34 - 35), em seu livro Como pensam as imagens, nos informa que:
A imagem, toda imagem, participa, com efeito, de um tempo que não se pode
confundir com o tempo da nossa história. Além de se dissolver, misteriosa,
num passado anacrônico, ela se movimenta e reaparece, transfigurada na
elipse de uma história humana.

O tempo histórico das duas imagens apresentadas, que não deve-se deixar escapar,
compreende parte da região que se encontra o meu campo de atuação docente.
Espaço de saberes, tradições e visualidades potencialmente envolventes para o
Ensino de Arte.
Por isso, seguem algumas informações relevantes para situar o Ensino de Arte do
campus Caruaru que pretende estreitar a percepção das visualidades do cotidiano
dos estudantes com os conhecimentos construídos na disciplina, bem como contribuir
para a formação técnica.

2.1.1. Aspectos do lugar de onde se ensina.

O município de Caruaru7 está localizado no agreste pernambucano, a 133 km da
capital do estado, Recife, com uma população estimada em 337.416 habitantes e
0,677 de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Seus biomas são a
caatinga e a mata atlântica.
O campus Caruaru do IFPE, fundado em 27 de agosto de 2010, surgiu ao lado do Alto
do Moura, bairro bastante conhecido pela produção de arte figurativa (figuras 04 e 05).
O artesanato do barro modificou definitivamente essa região, sobretudo pela presença
de grandes mestres dessa arte como Vitalino (1909-1963), Manoel Eudócio (1931-

7

Dados obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Disponível em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=260410. Acesso em: 24 de julho de 2014.
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2016), Manoel Galdino (1929-1996), entre outros que foram importantes para
promover a afirmação e a resistência de hábitos culturais, além de favorecer ascensão
do comércio da produção de peças de barro como principal atividade econômica
(LIMA, 2004). A produção de Arte dessa região conhecida como figurativa, utilitária e
decorativa está distribuída por várias residências e ateliês, envolvendo em muitos
casos famílias inteiras. Assim, destaco os mestres Severino Vitalino, Zé Caboclo, Luiz
Antônio, Elias Francisco dos Santos, Luiz Galdino, Zé Galego, as famílias dos mestres
Gonzaga e Galdino. Na pintura há o destaque para o trabalho de Edivaldo Tavares
que pude pessoalmente entrevistar e prestigiar seu processo de criação.
Ao visitar o bairro do Alto do Moura para realizar o registro fotográfico das visualidades
desse lugar me deparei com possibilidades de interação com o ensino. Assim, as
figuras 06 e 07 apresentam a Casa-Museu Mestre Vitalino, que foi morada de um dos
grandes nomes da Arte do Barro, como os moradores chamam.
Nestas imagens há o registro da simplicidade de um homem que faleceu pobre e
famoso. Realizou uma produção larga marcada pelas representações de um
imaginário mítico, figuras de caçadores, animais, grupos musicais e os costumes do
seu povo. Além disso, soube desenvolver sua prática, incluindo uma matriz cromática
nas peças e moldando de maneira singular o barro em formas sinuosas. Dentro da
casa há ferramentas de seu processo de criação, móveis, fotos e peças de seu filho,
Severino Vitalino, que seguiu os caminhos do pai.
Os estudantes vivenciam uma Caruaru diferente da época de Vitalino. Com o passar
dos anos o desenvolvimento urbano intensificou a circulação de informações, de bens
culturais. Sobre este aspecto, levando em consideração as tensões do cotidiano,
visualizo a oportunidade dos estudantes investigarem as sensações desse agreste,
explorando a trama de elementos que possam compor uma identidade cultural, ou
pelo menos uma consciência de identificação com a cidade.
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Figura 06: Casa-Museu Mestre Vitalino.
(Fonte: Acervo próprio, 2014.)

Figura 07: Peças de Severino Vitalino expostas na Casa-Museu Mestre Vitalino.
(Fonte: Acervo próprio, 2014.)

Outra singularidade da diversidade produtiva do Alto do Moura é o grupo Mulheres de
Argila8. Formado apenas por mulheres integrantes da Associação de Artesãos em
Barro e Moradores do Alto do Moura (ABMAM), sob orientação do estilista Melk Zda,
realizam um trabalho denominado de artesanato sustentável com as sobras da

8

Disponível em:http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Pr%C3%A1ticassustent%C3%A1veis/Associa%C3%A7%C3%A3o-Mulheres-de-Argila. Acesso em: 30 de outubro de 2014.
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produção têxtil, principalmente jeans, que normalmente seriam descartadas (figuras
08 e 09).
Figura 08: Ateliê do grupo Mulheres de Argila.
(Fonte: Acervo próprio, 2014.)

Figura 09: Produção do grupo Mulheres de Argila.
(Fonte: Acervo próprio, 2014.)

Nesta produção há uma trama de tecidos que constituem uma padronagem
geométrica marcante. Esta singularidade, dentre as produções da arte do barro no
Alto do Moura, é uma possibilidade de diálogo com a tradição local. A inserção de
novos modos de fazer e, consequentemente, o surgimento de outras visualidades não
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descaracteriza o bairro, agrega. Afinal, esse é um movimento contemporâneo que
pode contribuir para a sustentação da produção local.
As mulheres de argila estão além das representações em bonecas de barro. A atuação
deste grupo sinaliza para uma participação ativa nos modos de fazer e pensar as
práticas criativas do Alto do Moura. Outros nomes como Marliete e Terezinha
Gonzaga, cada uma com seus respectivos ateliês, também compõem o conjunto de
mulheres atuantes e reconhecidas na produção da arte do barro.
As visualidades presentes nas bonecas africanas, como também em outras
representações de mulheres no barro do mestre Luiz Galdino, que faz peças
marcadas pelo detalhamento, sinuosidade das formas, variação de cores e, algumas
vezes, com mais de 1,5 metros de altura, revelam imagens de mulheres que ocupam
posições no mercado de trabalho, participam de grupos de música e utilizam
vestimentas coloridas e adereços bem adornados.
A partir disso, percebo como possibilidade de prática educativa a investigação das
representações da mulher nesse contexto, na qual os estudantes podem desenvolver
a percepção, conversar com os moradores do Alto do Moura, e produzir ações ou
objetos artísticos que intencionam preservar as sensações sobre a atuação da mulher
em diversos papeis sociais.
Outra possibilidade, instada pela presença da boneca africana e pela padronagem
geométrica propagada pelo grupo Mulheres de Argila, é a perspectiva de desenvolver
uma pesquisa sobre a herança visual de grupos indígenas e quilombolas do interior
do estado de Pernambuco, podendo desse modo introduzir mais elementos na
produção local.
A concentração de vários mestres da modelagem do barro favorece a riqueza de
possibilidades formais e temáticas, que podem ser exploradas na ação pedagógica.
Na figura 10 a tradicional narrativa do bumba-meu-boi que ressuscita após seu
assassinato por um homem que tentou atender o desejo, pela língua de boi, de sua
esposa grávida, reforça e propaga a importância cultural e econômica deste animal
no Nordeste Brasileiro.
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A imagem do bumba-meu-boi está inserida nos folguedos que eram praticados na
região. Um animal representado de diversas maneiras no Alto do Moura e de modo
peculiar pelos mestres Vitalino e Manoel Eudócio. Tornou-se um ícone das produções
locais e propaga o eco de resistência das antigas manifestações culturais.

Figura 10: Representação do bumba Meu Boi. Ateliê de Terezinha Gonzaga.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)
.

A figura 11 representa o universo muito específico de formas e personagens
fantásticos do mestre Galdino. Figuras que vão além da concepção naturalista de
corpo, onde muitas vezes encontramos seres justapostos, são ricas em detalhes e
diferentes de qualquer outra produção do Alto do Moura.
O mestre Galdino, contemporâneo de mestre Vitalino, desenvolveu peças que
sugerem um devaneio visual, com detalhes bem elaborados, de formas que
exploraram muito bem a plasticidade do barro.
É notório que esse conjunto de práticas permanentemente construídas são
alimentadas pela cultura ao mesmo tempo em que a constituem. A comunidade é
como o forno que dá mais resistência aos discursos e saberes perpetuados na
cerâmica.
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Diante disso, são muitos ensinamentos e possibilidades de diálogo com os mestres
da arte do barro. Estes sujeitos, que durante anos apresentam, preservam e
desenvolvem saberes, são parte de um referencial cultural para o Ensino da Arte. É
possível, assim, aprender a explorar as limitações plásticas dos materiais, explorar a
capacidade imaginativa, ampliar o repertório imagético, aprender e relembrar valores
e problematizar a compreensão sobre identidade cultural.

Figura 11: Peças em exposição no Memorial Mestre Galdino.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)

Outros componentes culturais e artísticos dividem espaços com as visualidades do
barro. O som e os movimentos da Mazurca9, dança ritmada pelos pandeiros, ganzás,
palmas e pisadas, também compõe a riqueza cultural do Alto Moura. Além disso, as
festividades de São João, animadas principalmente pelo forró, anualmente durante
todo o mês de junho, atraem muitas pessoas para Caruaru com intuito de vivenciar as
experiências da dança, da música, de uma culinária específica.

9

Disponível em: http://www.cultura.pe.gov.br/canal/nacaocultural/encontro-de-mazurca-homenageia-mestres/.
Acesso em: 30 de outubro de 2014.
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Figura 12: Mapa do campus Caruaru do IFPE, 2014.
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-8.287343,-36.0226132,16z.
Acesso em 15 de julho de 2014.

Ao lado dos ateliês, aproximadamente a 790 m está o campus Caruaru do IFPE (figura
03) que oferece três cursos técnicos e um superior: respectivamente, Edificações,
Mecatrônica, Segurança do Trabalho e Engenharia Mecânica. Surgiu em 2010 para
atender, em certa medida, por meio de consulta pública à sociedade civil de Caruaru,
a demanda por profissionais capacitados nessa região. Naquele momento identificouse a vocação para a indústria, o comércio e serviços.
Rumo à 2ª fase de expansão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Pernambuco (IFPE) o campus Caruaru foi inaugurado em 27 de agosto de 2010,
no governo do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente com apenas três
cursos técnicos na modalidade subsequente de dois anos de duração. Em 2012
entrou em vigor a modalidade integrada com quatro anos de duração, além do primeiro
curso superior de Engenharia Mecânica do interior de Pernambuco10. Em 2014 esta
instituição estava composta por cerca de 800 estudantes, 55 docentes e 42 técnicosadministrativos.

10

Disponível em: http://portal.ifpe.edu.br/institucional/index.jsf?page=Hist%25C3%25B3rico&campi=Caruaru. Acesso em:
17 de setembro de 2014.
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Desse modo, o estudante do Ensino Médio Técnico Integrado cursa disciplinas de
formação geral11 e específicas da área técnica escolhida durante quatro anos. Ao final,
este recebe uma formação equivalente a conjunção de Ensino Médio e curso técnico.
Neste contexto educacional específico é de interesse desta dissertação apresentar
argumentos que apontem caminhos para as contribuições do processo de ensino
aprendizagem em Arte favoráveis a uma aprendizagem significativa na modalidade
Médio Integrada do campus Caruaru.
O ensino formal de Artes Visuais no campus Caruaru é dividido em duas disciplinas
semestrais, chamadas de Artes I e Artes II, cada uma com carga horária total de 36
horas, com duas aulas de 45 minutos consecutivas e semanais, ministradas no
primeiro e segundo semestre dos três cursos técnicos na modalidade integrada.
Mesmo com o nome da disciplina no plural o Ensino de Arte desta instituição não
manifesta interesse pela antiga experiência de docente polivalente.

Figuras 13 e 14: Sala de aula do IFPE – campus Caruaru, 2014.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)

As aulas são realizadas, em sua maioria, em salas com o formato tradicional (figuras
13 e 14), com estrutura adequada, carteiras de boa qualidade que comportam bem 45
estudantes, quadro branco, ar condicionados e projetores instalados no teto. Até o
momento não há auditório ou outros espaços para apresentações artísticas, embora
o mesmo esteja previsto para ser construído no campus. Também não dispomos de
sala apropriada para trabalhos plásticos, com mesas grandes e espaço para lavar
pincéis, mãos e demais materiais relacionados às produções manuais. Neste caso,
11

Esse termo refere-se as doze disciplinas que equivalem ao Ensino Médio: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física,
Geografia, História, Língua estrangeira, Matemática, Português, Química e Sociologia.
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não se trata apenas de esperar dos gestores é possível que o próprio professor
identifique as necessidades de sua área e entre em contato com o setor de compras
para se instrumentalizar de meios que permitam a viabilidade da solicitação de
materiais que melhorem a prática de ensino. Este setor dispõe de servidores
responsáveis pela abertura e acompanhamento de processos de compra no serviço
público.
Após essa breve explanação sobre a região, o campus em sua história e estrutura, a
composição do espaço da disciplina de Arte e a modalidade de ensino seguirei na
análise de minha própria prática como docente. Para guiar este estudo tentarei
responder os seguintes questionamentos: Quem é este sujeito? Qual sua formação?
Quais são as suas concepções teóricas e metodológicas do Ensino de Arte? Que
atividades ele realiza com os estudantes? Como estrutura os conteúdos da disciplina?

2.2. O sujeito docente

Edgar Morin (1921 -

), pesquisador do pensamento complexo, formado em Direito,

Geografia e História, em Os setes saberes necessário a educação do futuro (2000)
alerta para as cegueiras paradigmáticas. Estas são responsáveis pelo jogo de verdade
e erro que exclui e/ou isola o conhecimento, sobretudo numa relação binária. Durante
muito tempo a racionalidade foi “propriedade” do pensamento ocidental e europeu,
percebendo nas outras culturas erros e atrasos. O novo milênio solicita a superação
de dicotomias, dos pensamentos polarizados, do isolamento das hiperespecificidades
dos saberes. Por esse motivo, Morin refere-se ao filósofo francês René Descartes
(1596 - 1650), destacando que “o paradigma cartesiano separa o sujeito e o objeto,
cada qual na esfera própria: a filosofia e a pesquisa reflexiva, de um lado, a ciência e
a pesquisa objetiva, de outro” (MORIN, 2000, p. 25).
Pelo interesse no rompimento dessas fronteiras, estabelecendo o diálogo permanente
entre o sujeito docente e a prática pedagógica como objeto de pesquisa, proponho
neste texto um contato reflexivo com a minha própria prática docente como professor
de Arte, no Ensino Médio Técnico Integrado, do IFPE, campus Caruaru. Esse desejo
encontra respaldo nos estudos, sobre práticas reflexivas, desenvolvidos pelo
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sociólogo Philippe Perrenoud (1955 -

), professor da Universidade de Genebra que

atua com os temas, práticas pedagógicas, currículo e formação de professores.
Perrenoud (2002, p. 30-31) em, A prática reflexiva no ofício de professor, distingue a
reflexão na ação da reflexão sobre a ação:
Não há ação complexa sem reflexão durante o processo; a prática reflexiva
pode ser entendida, no sentido mais comum da palavra, como a reflexão
acerca da situação, dos objetivos, dos meios, do lugar, das operações
envolvidas, dos resultados provisórios, da evolução previsível do sistema de
ação. Refletir durante a ação consiste em se perguntar o que está
acontecendo ou o que vai acontecer, o que podemos fazer, o que devemos
fazer, qual é a melhor tática, [...] Refletir sobre a ação é algo bem diferente.
Nesse caso tomamos nossa própria ação como objeto de reflexão, seja para
compará-la com um modelo prescritivo, o que poderíamos ou deveríamos ter
feito, o que outro profissional teria feito, seja para explicá-la ou criticá-la.

A complexidade da atuação docente está em sintonia com o que Perrenoud nos
informa sobre prática reflexiva, afinal, como simples exemplo, uma mesma
metodologia de aula pode ter resultados distintos em turmas do mesmo nível de
ensino. A prática reflexiva seja distanciada ou durante a ação, conforme Perrenoud
(2002), contribui para tornar o professor autor de sua prática, distanciando-se do
trabalho prescritivo, para modelar a prática pedagógica de acordo com a reação do
estudante e do ambiente de aprendizagem que é permeado por contingências. O autor
ainda ressalta que “o profissional reflexivo aceita ser parte do problema”
(PERRENOUD, 2002, p. 198), num estado permanente de alerta, rever suas posições
diante do saber, dos estudantes e do que possa melhorar sua prática.
Há diversos saberes no espaço escolar que extrapolam a especificidade da área de
formação docente, temas transversais e abordagens interdisciplinares que, por
exemplo, podem provocar a ressignificação de conteúdos e práticas metodológicas.
Além disso, o recente campus Caruaru do IFPE apresenta as dificuldades estruturais
para a execução de trabalhos manuais em arte. Obviamente que não posso creditar
a essa situação a estagnação da ação pedagógica. Pelo contrário, procurei adequar
o fazer artístico da disciplina de Arte de acordo com a experiência da aproximação
entre arte e vida que veremos detalhadamente mais adiante. Outro aspecto que
motivou essa escolha foi o desejo de tornar o breve momento (um ano) de contato
com arte algo significativo, pois esta etapa da formação dos estudantes pode
representar o último contato deles com uma disciplina de arte.
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Nesse sentido, a reflexão sobre a ação implica na ação reflexiva. A escolha do
cotidiano como objeto de estudo, aproximando arte e vida, não compactua com o rigor
de um currículo hermético. Vale ressaltar que a flexibilidade de atuar com o inesperado
exige o cuidado para não perder o foco da aprendizagem em Arte. Para isso é preciso
ter um planejamento como guia e clareza nos objetivos de cada ação pedagógica.
Para adensar a compreensão do sujeito docente do campus do IFPE em questão que
realiza uma pesquisa acadêmica sobre a própria prática é oportuno trazer as
contribuições de Ivor Goodson, Doutor em Educação pela universidade de Londres,
professor da Universidade de Brighton e célebre pesquisador sobre vidas de
professores, que destaca a história de vida como “uma narrativa triangulada, cujo tripé
é formado pelo relato de vida, pelos testemunhos de outras pessoas e de documentos,
bem como registros referentes à vida em questão” (GOODSON, 2013, p. 254).
Neste momento, tanto a prática reflexiva de Perrenoud (2002) quanto o registro da
história de vida descrito por Goodson (2013) contribuem para a percepção que tenho
de que a finalidade do meu trabalho parte da minha concepção de ensino, em contínuo
processo de construção, que é possibilitar ao estudante o desenvolvimento de suas
capacidades e habilidades para atuar em situações que o permitam interagir com a
cultura/natureza, e consequentemente ser um trabalhador sensível aos impactos de
suas escolhas.
Por esse motivo, acredito que as experiências estéticas no cotidiano buscam o
afloramento de poéticas, não com intuito de que todos sejam artistas, mas, diante do
conjunto de saberes construídos no ambiente escolar, contribuir para o desejo de
formação política do cidadão.
Sobre esses aspectos, no dia 03 de novembro de 2014 realizei uma atividade coletiva
com a turma do segundo período de Segurança do Trabalho. O objetivo da aula foi
subsidiar os estudantes com percepções de afetos resgatados pela memória de cada
um deles. Para isso, solicitei a todos com uma semana de antecedência que
trouxessem três objetos pessoais que identificassem alguma relação afetiva12. Assim,

12

Esta atividade foi inspirada em outra desenvolvida pela professora Drª Maria Helena Mousinho Magalhães
Pacheco na disciplina de Teoria das Artes Visuais, do programa de mestrado em Artes Visuais da UFPB/UFPE.
Nesta oportunidade a professora solicitou três objetos ligados à memória individual dos estudantes para iniciar
um processo performático.
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nos organizamos em círculo e sentados nas cadeiras. Espontaneamente todos
falaram, um após o outro, sobre os afetos encontrados nos objetos particulares. As
histórias pessoais, por vezes carregadas de emoções, foram socializadas com a turma
inteira. Foi um momento de ouvir e conhecer mais o outro, sair um pouco do monólogo
do professor, aprender com o companheiro de sala, pois o conteúdo da aprendizagem
não é somente aquele que passou pelo crivo da ciência. Uma das estudantes
apresentou emocionada três objetos que revelaram sua admiração pelos pais e o
compromisso em ascender profissionalmente para retribuí-los. Nesta atividade a
turma de Segurança do Trabalho apresentou uma diversidade de objetos e relações
afetivas com estes.
As histórias individuais foram apresentadas para que a partir desses relatos os
estudantes escolhessem um tema para produção de um objeto artístico. Não se trata
simplesmente de escolher aleatoriamente um assunto para produzir o trabalho da
disciplina, mas de encontrar sentidos em uma temática (relações familiares, violência,
sustentabilidade, sexualidade, política, etc.) que tenha como ponto de partida os
afetos já experienciados pelo estudante.
O desafio estava lançado: os estudantes deveriam construir um objeto ou ação
artística, trabalhando a construção de perceptos13 a partir de suas próprias histórias.
As figuras 15, 16, 17 e 18 são imagens que representam o resultado final dos trabalhos
desenvolvidos pelos estudantes. Todos os trabalhos foram desenvolvidos fora do
campus Caruaru. Dando continuidade ao processo, na aula posterior, realizei
atendimentos individuais. Elaboramos esquemas no meu caderno de anotações de
aulas (Figuras 17, 18 e 19). Desenhava na medida em que pensávamos na execução
dos trabalhos, sem perder o foco de quais elementos aproximariam o espectador dos
afetos iniciais que motivam sua produção.
Para atender a todos extrapolei o tempo da aula entrando pelo horário de almoço e,
mesmo assim, me dispus a atendê-los por meio de redes sociais. Vale salientar, que
me deparei com estudantes que demonstraram dificuldades para criar, mesmo a partir
de suas próprias histórias. Estes, no atendimento individual, esperavam que eu
dissesse o que e como fazer.

13

Os conceitos de Afectos e Perceptos são, respectivamente, o enlaçamento entre duas sensações e o conjunto
de sensações e percepções que vão além da existência do homem. (Deleuze; Guattari, 1992)
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Figura 15 e 16: Trabalhos de estudantes.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)

Figuras 17 e 18: Trabalhos de estudantes, 2014.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)

Figura 19: Caderno do professor com anotações de aulas.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)
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Figura 20: Caderno do professor com anotações de aulas.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)

Figura 21: Caderno do professor com anotações de aulas.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)
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Ao fazer o registro, por meio desses desenhos, nos acompanhamentos individuais dos
estudantes para a realização de atividades, pude observar alguns elementos
evidentes. Sendo assim, é possível destacar a presença de objetos primários para a
construção dos trabalhos artísticos, tais como: instrumentos de maquiagem, livros de
ficção, celulares, sapatilhas, urso de pelúcia e chaves revelam questões relacionadas
aos padrões de beleza que dialogam com o ambiente desses sujeitos, o prazer
proveniente das conquistas da atividade esportiva, a experiência das sensações
oriundas de leituras de textos ficcionais, o prazer de pilotar uma moto e a confiança
dos pais registrada no ato de dar as chaves de casa.
A estes objetos os estudantes associaram palavras como passa-tempo, diversão,
namoro, relações pessoais, raiva e paixão provocadas pelos objetos de beleza,
infância e música. O acesso consciente dos estudantes a estes ambientes particulares
evidencia um repertório de conhecimento prévio, potente para aproximações com
campo da Arte.
Foi durante o processo criativo que os estudantes construíram códigos visuais,
partindo de seus afetos. Em seguida, estudaram e dialogaram com temáticas que
ultrapassam suas experiências.
Sendo assim, as sensações desencadeadas pela experiência com os objetos criados
foram compartilhadas com os parceiros do curso. Esta foi uma oportunidade para a
compreensão da experiência estética e do processo criativo, que são relevantes para
o processo de ensino-aprendizagem em Arte.
Os objetos primários, presentes nas figuras 15 e 16, foram inseridos nas produções
finais dos estudantes. No primeiro caso a estudante reuni os seus próprios objetos de
beleza e os fotografa estabelecendo uma relação entre vaidade e dor. No segundo
caso, as estudantes foram fotografadas escrevendo no próprio corpo E.E.E (Eu
escolhi esperar) referente a uma campanha cristã que trata de sentimentos e
sexualidade.
Um dia após a realização da atividade entrevistei uma estudante do curso de
Segurança do Trabalho. Acerca dos pontos positivos e negativos ela respondeu:
“Assim, os pontos positivos da atividade foi que a gente pode conhecer mais a turma,
se identificar com todo mundo e saber um pouco da história de cada um”. Além disso,
questionei se a atividade era diferente do que ela estava acostumada em outras
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disciplinas: “Sim, foi bem diferente do tradicional, porque acho que todo mundo se
comoveu de certa forma com a história de cada pessoa, com o sentido dos objetos”.
Finalizei o registro perguntando sobre a perspectiva dela para a atividade: “Acho que
o trabalho artístico vai ser mais, não só um trabalho, mas um sentido a mais para cada
pessoa na hora de realizar”.
Um dos intuitos de Perrenoud foi desdobrar os estudos do pedagogo norte americano
Donald Alan Schön (1930–1997). Este defendia que a ação reflexiva, em diversas
profissões durante as décadas de 1970 e 1980, era motivadora para a superação da
ilusão de que a ciência teria respostas suficientes para a ação racional. Perrenoud
deu

continuidade

a

esses

estudos,

mas

com

foco

no

ofício

docente.

Consequentemente, a análise da prática docente que está em foco neste capítulo
aponta para a ação reflexiva especificamente do professor de Arte.
A possibilidade de construção do currículo, quando está nas mãos do(s) docente(s),
pode ser uma preciosidade de valor inestimável. Isso é viável quando este instrumento
de organização do ensino não é prescrito por uma instituição ou procura atender
prioritariamente os conteúdos abordados por um exame de ingresso para outro nível
educacional, ao invés dos sujeitos. Sendo assim, a construção do currículo deve
estruturar-se no diálogo, considerar a autonomia do docente e preservar a
responsabilidade de instrumentalizar os estudantes de conhecimentos, habilidades e
competências necessárias a continuidade dos estudos. Esse momento é revelador da
afirmação do posicionamento ideológico, de assumir a responsabilidade de refletir
continuamente sobre a finalidade do Ensino de Arte, sistematizando conteúdos
avaliados como coerentes com a especificidade local/global dos estudantes e do
docente.
Com duas aulas seguidas de 45 minutos, durante seis meses, é necessária uma
seleção cuidadosa do que apresentar aos estudantes. Diante disso, direciono os meus
esforços para identificar e afastar cada vez mais da minha prática docente a
reprodução panfletária de circuitos de saberes hegemônicos que pouco contribuem
para fazer o estudante interagir com a cultura que está inserido.
No meu campo de atuação proponho um currículo aberto às contingências de cada
turma que se inicia. Não trago somente as produções artísticas norte americanas e
europeias, faço um diálogo atemporal com as produções locais por entender que
55

vivemos no contexto globalizado de intercambialidades culturais. Por isso, os artistas
e os grupos elencados pela História da Arte não são modelos para serem
simplesmente copiados, a despeito de contribuírem substancialmente para o
adensamento da formação do estudante. Afinal, compreendo que, como professor de
arte devo promover nexos de sentido através dos diversos componentes encontrados
na leitura de uma produção artística sejam eles, formais, simbólicos, históricos ou de
outra natureza.
Busco autoria no meu fazer pedagógico e contribuir para o protagonismo do estudante
através do estímulo às poéticas pessoais. Não se trata somente de contribuir para a
relação entre público e produtor de arte, mas de aflorar uma autonomia de
posicionamento expressivo, criativo e sensível do estudante que lhe seja significante
enquanto forma de estar no mundo.
Essa liberdade de construção do currículo, todavia, não pode ser confundida com
ausência de regras e que o Ensino de Arte pode ser configurado de qualquer forma.
De fato, quem está na sala de aula com os estudantes ouvindo as referências culturais
deles é o professor. É ele quem convive com a conexão de sua área profissional com
a especificidade da região em que atua, por isso é importante a sua participação na
construção de um currículo mais incisivo.
Assumir o protagonismo na docência requer ter ciência da responsabilidade de
escolher conteúdos e métodos de ensino que sejam significativos para um grupo de
estudantes.

2.3. A experiência pedagógica compartilhada com os discentes

Para compreender numa dimensão mais abrangente a minha atuação como professor
de arte no campus Caruaru recorro, conforme Goodson (2013) que pesquisou as
histórias de vida de professores, a uma narrativa triangulada no relato de vida, nos
testemunhos dos discentes e outros docentes, bem como os documentos que
norteiam o Ensino de Arte nesta instituição.
A experiência pedagógica que tenciono desenvolver desde 2012 está alicerçada no
desejo de propor ao estudante um diálogo com o cotidiano e no cotidiano, como
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também despertar um posicionamento ético e estético que contribua para o processo
formativo de um profissional consciente do impacto de suas ações.
Portanto, neste momento, com intuito de analisar as contribuições do processo de
ensino aprendizagem nos termos do foco desta pesquisa, segue a análise de dados
do questionário aplicado com os estudantes de Segurança do Trabalho.
As informações prestadas pelos estudantes neste questionário revelam o
entendimento destes sobre o Ensino Médio Integrado, a aprendizagem significativa e
o Ensino de Artes Visuais. Elementos importantes para adensar a reflexão sobre
minha prática docente, pois o ensino é destinado a estes sujeitos que possuem
expectativas e conhecimento prévio sobre o processo de ensino aprendizagem que
participam.
Sendo assim, nos dias 06 e 07 de outubro de 2014 apliquei um questionário para 79
estudantes das três turmas do Médio Integrado que leciono. Para esta pesquisa,
analisei apenas os 22 questionários respondidos pelos estudantes de Segurança do
Trabalho, pois estes compreendem o recorte desta pesquisa. Os questionários das
turmas de Edificações e Mecatrônica não foram incluídos, mas constituem material
importante para avaliar e planejar minha prática de ensino.
Há outras turmas de Segurança do Trabalho na modalidade de Ensino Integrado,
entretanto são resumidas devido à evasão e estão distanciadas do Ensino de Arte,
pois este é oferecido apenas no primeiro e no segundo período destes cursos. Por
isso, a quantidade escassa de estudantes dos períodos posteriores poderia não
revelar o que a maior parte dos estudantes pensam sobre uma aprendizagem
significativa em Artes Visuais.
A participação dos estudantes do campus Caruaru foi restrita para aqueles
matriculados no segundo período. Estes já passaram pela experiência do Ensino de
Arte no semestre anterior e conhecem o meu trabalho, afinal sou o único professor
desta disciplina no campus Caruaru.
Uma das perguntas do questionário teve a intenção de provocar a reflexão do
estudante sobre sua percepção da relação entre as disciplinas de formação geral com
a especificidade da área técnica de seu curso. “Levando em consideração a sua
formação técnica, você estuda mais, ou acredita que deveria estudar mais qual/is
disciplinas abaixo”. Na matriz curricular dos cursos técnicos integrados do campus
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Caruaru as disciplinas de formação geral estão dispostas ao longo dos períodos,
sendo ensinadas frequentemente ao lado das disciplinas técnicas.
As respostas para essa pergunta foram compiladas no quadro a seguir. Neste a
primeira coluna dispõe de todas as disciplinas de Formação Geral e a última linha é
referente ao quantitativo de estudantes que responderam a questão. Desse modo, o
quadro evidencia o percentual de estudantes, para cada disciplina, que percebem uma
relação entre esses saberes da Formação Geral e o curso técnico de Segurança do
Trabalho.
No segundo período de Segurança do Trabalho estão matriculados 23 estudantes.
Destes apenas um não respondeu o questionário. Somente um dos estudantes
acredita que todas as disciplinas da formação geral merecem dedicação nos estudos;
Arte e Filosofia representam três estudantes; Biologia e Química são as mais
apontadas respectivamente por 17 e 14 estudantes.

Quadro 01 - Avaliação dos estudantes sobre a s disciplinas de Formação Geral

A opção pela escolha de todas as disciplinas foi uma alternativa que não privilegiava
uma área do saber em detrimento de outras. Mesmo assim, somente um estudante
se posicionou desta maneira. A legislação sobre a educação profissional de nível
médio aponta que “o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá
prepará-lo para o exercício de profissões técnicas” (BRASIL, 2008). Ao levar isso em
consideração, nesta modalidade de ensino, é preciso que a instituição tenha o cuidado
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para que a formação técnica não canalize os saberes da formação geral em
detrimento de uma especificidade. Complementando essa informação a LDBEN
(BRASIL, Lei nº 11.741/2008), no Artigo 35 que trata das diretrizes do Ensino Médio,
esclarece que esta modalidade objetiva:
A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores.

A importância de uma formação geral consistente está para garantir a possibilidade
de prosseguimento nos estudos, bem como a flexibilidade às novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores conforme a legislação. Sendo assim, a
modalidade integrada de Ensino Técnico evidencia um caráter multifocal, no qual não
cabe apenas tornar a especificidade técnica do curso a sua identidade.
O professor Bernard Charlot (2013, p. 153), ao refletir sobre a degradação da atividade
escolar para o trabalho alienado, possui uma declaração muito oportuna para a
reflexão sobre minha prática docente quando ele alerta que “hoje em dia cada vez
mais se esquece da escola como lugar do saber e se pensa nela como caminho para
o emprego”. Os dados apresentados no quadro acima aproximam-se dessa afirmativa
de Charlot, quando revelam que somente um dos estudantes percebeu a importância
de todas as disciplinas para sua formação. Ou seja, no primeiro ano do curso apenas
alguns estudantes percebem uma relação de proximidade entre todas as disciplinas
da Formação Geral com a área de Segurança do Trabalho.
Biologia e Química foram as disciplinas mais selecionadas pelos estudantes.
Aparentemente pode-se inferir que, numa perspectiva de estratificação dos saberes,
estas são de fato as áreas que mais se aproximam diretamente do curso técnico. O
perfil profissional do técnico em Segurança do trabalho, que está disponível no site
oficial do IFPE, traz indícios da proximidade dessas áreas mais apontadas pelos
estudantes.
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Atua em ações preventivas nos processos produtivos com auxílio de métodos
e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos
ambientais, de acordo com normas de regulamentação e princípios de
higiene e saúde do trabalho. Desenvolve ações educativas na área de saúde
e segurança do trabalho. Orienta o uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Coleta e
organiza informações de saúde e de segurança no trabalho. Executa o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Investiga, analisa
acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle 14.

Em

outro

questionamento

solicitei aos estudantes a

compreensão

sobre

aprendizagem significativa. A seguir estão elencados alguns dos argumentos deles
para definir a questão. A lista possui apenas as respostas que não são equivalentes.
Sendo assim, para eles uma aprendizagem significativa é:


Interação entre aluno e o conteúdo;



Sirva para o futuro, que não vá servir apenas para o ENEM ou algum concurso;



Que eu utilize no dia a dia;



Utilize no futuro/ carreira profissional;



Informação que não esqueço;



Interage e aprende de fato o assunto;



Consegue entender;



Praticar e entender mais fazendo tal coisa;



Desenvolver o que foi passado na sala;



Quando o conteúdo traz mudanças no nosso modo de pensar, falar e criar.

O psicólogo norte americano, David P. Ausubel (2003) define o processo de
aprendizagem significativa como a interação entre ideias e um “mecanismo” que
promove a disposição do estudante aprender. Essas ideias são tanto aquelas
logicamente significativas quanto outras preexistentes na estrutura cognitiva do
estudante.
Dos relatos listados acima é possível perceber algumas características da
compreensão dos estudantes sobre aprendizagem significativa: quando esta possui
14

Disponível em: http://portal.ifpe.edu.br/cursos/detalhamento.jsf?campi=Caruaru&curso=Seguran%2525C3%25

25A7a%252Bdo%252BTrabalho. Acesso em 13/12/2014.
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uma finalidade clara e factível, aprimora a memorização, a reprodução, relaciona-se
com o campo da semântica, e por fim, quando nos modifica.
A expectativa de saber que o conteúdo possa ser utilizado a posteriori permeia boa
parte dos argumentos levantados pelos estudantes. A compreensão do discurso do
professor, bem como a memorização são aspectos relevantes para aprendizagem, se
vistas não de maneira isolada. Afinal, entender o que o outro fala é um pré-requisito
da comunicação. Aprender significativamente vai além disso.
A última resposta possui uma singularidade em relação às demais. Nesta a estudante
compreende que não há aprendizagem se ainda somos os mesmos. Esta concepção
está de acordo com o professor Marco Antônio Moreira (2006), outro pesquisador
dedicado aos estudos sobre aprendizagem significativa, que acredita no estudante
com um posicionamento ativo diante de sua própria aprendizagem. Para ele o
discente deve ser capaz de perceber e representar o mundo, participando e
analisando sua cultura.
Alguns fatores podem contribuir diretamente para que apenas 5% dos estudantes
percebam a importância das diversas áreas da formação geral como fundamentais
para a modalidade de educação no qual estão inseridos. Dentre estes posso destacar:
a escolha prematura de uma profissão, as diferenças entre as cargas horárias das
disciplinas e a conscientização sobre o próprio processo educativo.
Quanto ao primeiro fator, os estudantes que concluíram o nono ano do Ensino
Fundamental, aos quatorze anos, em média, optam por um perfil profissional técnico.
Outra alternativa para essa escolha ser adiada, e possivelmente melhor conduzida,
seria se o mesmo ingressasse na instituição para cursar o conjunto de disciplinas
comuns (formação geral) aos cursos técnicos da modalidade integrada. Nessa
perspectiva, após os dois anos de formação geral o estudante teria vaga garantida
para escolher um dos cursos que a instituição oferece, evidentemente levando em
consideração um sistema de pontuação baseado nas atividades de ensino/ pesquisa/
extensão para os casos de cursos concorridos.
Para o segundo fator, evidenciando a legislação que ampara a garantia de flexibilidade
do estudante no Ensino Médio para adaptar-se as condições de trabalho posterior, é
contraditório perceber a discrepância no quantitativo de horas das disciplinas. Afinal o
que justifica uma carga horária de Arte menor do que Matemática?
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No Médio Integrado, do campus Caruaru do IFPE, são doze disciplinas da formação
geral que são distribuídas ao longo do curso. Uma opção seria trabalhar com a
imersão nas áreas ao invés do formato “televisivo” de aulas, onde o estudante assiste
uma rápida sequência de disciplinas, cada uma com as mais variadas exigências.
Além de enfrentar semanas exaustivas de avaliação com cerca de dez disciplinas. De
outro modo, poderia se pensar em vivenciar a experiência de uma disciplina por dia
com carga horária estendida.
O terceiro fator diz respeito a participação ativa do estudante na ação pedagógica da
aula. Ou seja, poder estabelecer um diálogo com o professor sobre formas de
avaliação, compreender os objetivos da atividade escolar, compreender teorias de
aprendizagem que facilitem o aprender a aprender, interagir com o ensino a pesquisa
e extensão.
Obviamente que as considerações acima só podem ser aplicadas através do amplo
debate com os sujeitos que fazem a educação. Pensar, debater e pesquisar
alternativas aos problemas detectados de cada instituição é um caminho construído
pelo desejo de preencher de significado esta última etapa da Educação Básica. Além
disso, essas considerações tencionam disparar reflexões e diálogos sobre a
formatação do atual Ensino Médio Técnico Integrado.
Continuando com o questionário, logo após a escolha das disciplinas, foi solicitado
aos estudantes que respondessem se algum professor da Formação Geral aproximou
o conteúdo da disciplina com a especificidade do curso.
Dos 22 estudantes 16 afirmaram não perceber relação entre as disciplinas listadas
com a especificidade do curso. Os outros 6 responderam sim, embora não souberam
justificar precisamente a proximidade dos conteúdos com a área de Segurança do
Trabalho:


Professor de química alertou sobre combinações perigosas;



Biologia, matemática e física;



Só quando pagar as matérias técnicas;



Saber estudar o corpo humano e as estruturas das construções;



Tudo serve para o curso.
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Em seguida responderam a pergunta: Em que momento você considera ser
significativo o aprendizado em Artes Visuais?


Ter uma percepção mais sensível e reforça o nosso senso de observação;



Seria necessário para um curso mais da área de humanas, que trabalha com
sensibilidade;



Ela [Arte] proporciona diversas formas de expressão que de alguma forma
auxilia no cotidiano;



Na faculdade são as disciplinas de humanas que são o forte no currículo.
[Relação com o ingresso, ENEM];

É



Quando o adolescente começa a sentir uma necessidade de se expressar;



Em todo o período de formação escolar;



Nunca é demais aprender;



Criar objetos de arte;



Todo curso deve ter artes visuais porque adiciona cultura;



Quando ela se enquadrar no meu curso;



História da Arte, conhecer outras épocas e culturas;



Estudar os estilos de épocas antigas e atual;



Importância social;



Arte envolvida com a História, compreender emoções das obras;



Importante, mas não aprofundada;



Após o entendimento teórico;



Aprende algo novo.

possível

perceber

que

na

maior

parte

das

respostas

se

atribui

à Arte a experiência de emoção, sensibilidade e expressão. Nesse sentido, outros
questionamentos surgem latentes diante do que foi apresentado pelos estudantes.
Qual a relevância de trabalhar a sensibilidade, emoções, expressão e criação na
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formação de um técnico em Segurança do Trabalho? Que conexões são possíveis
entre a arte e a prática cotidiana profissional? Em que o desenvolvimento do processo
criativo pode contribuir para a solução de problemas encontrados no cotidiano do
profissional de Segurança do Trabalho? Será que a Arte é apenas para criar objetos?
Será que ela precisa se enquadrar no curso? Em que a Arte pode contribuir para a
formação de um técnico em segurança do trabalho?
Mesmo que alguns reconheçam a importância social da Arte, quando esta, através da
História da Arte, possibilita a difusão de outras culturas, ainda assim não há um claro
reconhecimento de um sentido da existência da disciplina no currículo.
Estas respostas estão diretamente relacionadas com as experiências anteriores de
aprendizado em arte e com o currículo que eles vivenciaram no IFPE campus
Caruaru15. Com o intuito de desvelar as questões imbricadas na lista acima veremos
alguns argumentos acerca do debate teórico sobre o currículo escolar.
Jean-Claude Forquin, em Escola e Cultura (1993, p. 144 - 145), promove uma reflexão
sobre o currículo. Para ele há dois níveis de justificativas para o currículo: as de
oportunidade e as fundamentais. A primeira diz respeito a seleção do que será
possível ensinar de acordo com as tradições culturais, demandas sociais, recursos
disponíveis. A segunda é relativa aos valores. O que for ensinado deve ter sentido e
“contribuir para a formação e para o desenvolvimento do espírito”.
Desse modo, em sintonia com as concepções de aprendizagem significativa que
vimos anteriormente (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 1997), a interação com as ideias
apresentadas aos estudantes também serão significativas se os valores dos currículos
forem. Conforme Forquin, “o ensino é inseparável da ideia de um valor inerente à coisa
ensinada, e que beneficia, de algum modo, por efeito de contaminação ou de
assimilação, aquele a quem o ensino se dirige” (1993, p. 145). Portanto, esse valor é
de natureza epistemológica e que prioriza o ensino de “coisas verdadeiras,
conhecimentos objetivos, procedimentos intelectuais dotados de um poder heurístico”
(1993, p. 145).
O autor ainda se reporta a Richard Peters (1965, 1966, 1970, 1973) sobre o ensino
eminentemente marcado por objetivos cognitivos. Ele acredita que este ensino

15

Ementa da disciplina de Arte em anexo.
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permite aos estudantes uma compreensão em profundidade de fenômenos,
capacidade de julgamento crítico e gosto desinteressado por atividades intelectuais.
O ensino da Arte pressupõe valores específicos, além dos cognitivos. Para Arthur
Efland (2003, p. 124) a função da Arte ao longo da história tem e continua sendo a
representação da realidade. Atualmente, com a multiplicidade de produções, diferente
de outrora, em época de grandes estilos e correntes artísticas, o discurso apresentase fragmentado. Diante disso, a compreensão do panorama social e cultural torna-se
um dos desafios do Ensino de Arte na contemporaneidade, e consequentemente na
construção de seu currículo.
Efland ainda aponta o contraste entre a educação científica e artística. A primeira
sinaliza para o objetivo de compreensão dos fenômenos do mundo através de teorias
e afirmações cientificamente validadas. Por outro lado, o ensino da Arte objetiva o
entendimento do mundo representado por qualidades estéticas da Arte. Estas
oposições são complementares, afinal o conhecimento científico não sustenta por si
a representação da realidade, que também possui aspectos sociais e estéticos. O
autor ainda destaca que um currículo de Arte deveria proporcionar aos estudantes o
confronto com estas qualidades através da própria experiência deles (EFLAND, 2003,
p. 126).
Por um lado, percebemos que as respostas dos estudantes apresentam
preocupações com a sensibilidade, necessidade de expressão e emoções. Por outro,
não reconheceram esses três aspectos do Ensino de Arte como parte integrante do
ato cognitivo quando alegam que o aprendizado significativo em Artes Visuais ocorre
no momento em que há entendimento teórico acerca da obra e relação com a História
da Arte para compreender diversas culturas. O Ensino de Arte, assim, está envolvido
tanto pela integralidade entre a cognição e o sensível, a cognição sensível como o
amálgama que a experiência estética proporciona.
Forquin ressalta que “educar, ensinar, é colocar alguém em presença de certos
elementos da cultura a fim de que ele deles se nutra, que ele os incorpore à sua
substância, que ele construa sua identidade cultural” (1993, p. 168). Forquin também
alerta que, na esteira dos debates sobre o caráter universalista da cultura escolar,
esta foi muitas vezes acusada de afastar os estudantes de suas comunidades, bem
como os tornar desenraizados e excluídos.
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Diante desses pontos os estudantes do campus Caruaru entram em contato com a
representação de obras de artistas apresentados pela História da Arte, respeitando a
relação local-global. Além disso, eles não desenvolvem trabalhos e estudos somente
a partir da produção de artistas. No final da segunda disciplina de Arte, eles executam
uma vídeo performance no centro de Caruaru. Nesse momento, a cultura escolar e o
cotidiano ocupam o mesmo espaço.
Os valores imbuídos neste currículo são de ordem estética, moral, social, na medida
em que os estudantes vão às ruas produzir uma ação artística a partir do
conhecimento desenvolvido ao longo dos dois semestres de Arte. A interação com o
público se dá através da relação entre as questões levantadas pelo próprio grupo de
estudantes e trabalhadas por meio da arte com a experiência estética partilhada com
todos os envolvidos.
Por outro lado, há um indicativo de que a complementaridade entre Arte e Ciência não
faz sentido quando o estudante respondeu que a Arte seria necessária para um curso
de humanas. A estratificação de saberes, nesse formato, pode gerar sujeitos
despreparados para as relações pessoais, desempoderados de uma identidade
cultural.
Após a sondagem do entendimento dos estudantes sobre o que há de significativo no
aprendizado de artes visuais, eles responderam a seguinte pergunta: Existe alguma
relação da área do seu curso técnico com o aprendizado de Artes Visuais?
Apenas três estudantes responderam sim com convicção. Dez relataram não haver
relação entre a área e o curso. Os nove restantes também não visualizaram uma
relação direta com o curso, apesar de responderem com “eu acho que não”,
evidenciando que não possuem uma clareza sobre esse questionamento.
Sendo assim, ao confrontarmos as respostas sobre aprendizagem significativa em
artes visuais com as da relevância dessa área, no âmbito da especificidade do curso
técnico, é possível inferir que maior parte dos estudantes até compreende a presença
de aspectos cognitivos, de sensibilidade e expressão na aprendizagem de artes
visuais. No entanto, ainda não incorporaram a importância desse aprendizado para
formação de um técnico em Segurança do Trabalho.
Vimos também que boa parte dos estudantes admite que a utilização dos conteúdos
a posteriori seja um indicativo de aprendizado significativo, embora isso não reflita na
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percepção desse saber nas atividades laborais de um técnico em Segurança do
Trabalho.
A justificação da escola e da universidade em termos de resposta a uma
demanda social prévia é uma ideia recente, e que advém provavelmente de
que, em nossa civilização técnico-industrial, nós não dispomos de mais de
outro princípio de legitimação das atividades humanas que não seja utilitarista
(FORQUIN, 1993, p. 170).

A Arte evidentemente não é considerada um dos saberes centrais e propulsores da
atividade do técnico em Segurança do Trabalho, assim como não é para a medicina,
a astronomia, entre tantos outros. Não se questiona aqui, ou procura-se, a utilidade
da Arte para este curso. Mas, se os valores de um currículo de artes visuais estão
integrados com o perfil de um cidadão apto a exercer uma função técnica e que tenha
condições para dar prosseguimento nos estudos.
Por esse motivo a construção do currículo pode ser uma das ferramentas que o ensino
possui para projetar uma expectativa de cidadão/profissional. Do que valeria, por
exemplo, ensinar a esses estudantes que Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1902),
pintor de técnica primorosa, recebeu o título de cavaleiro pela rainha Vitória em 1899?
Obviamente não há impedimentos para o professor fazer menção a esse artista.
Todavia, o cerne da questão está em quais valores essa informação pode ser
significativa para o estudante.
O questionário finaliza com a pergunta: o que você gostaria de estudar em Artes
Visuais durante sua formação técnica? Esse questionamento não foi elaborado para
pautar uma proposta de currículo que somente leve em consideração aquilo que o
estudante previamente identifica. Mas, aflorar subsídios para uma aprendizagem
significativa, pois permitirão o confronto das ideias preexistentes com aquelas
apresentadas pelo professor e eivadas de valores. Sendo assim, seguem os
apontamentos dos estudantes:


Arte atual, que vemos na rua, coisas do nosso dia a dia;



Artes nacionais, afinal devemos conhecer a cultura de nosso país;



Modelos de mapas;



Teatro, fotografia e dança;
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Fazer edições de fotografias;



Teatro e dança;



Todos os períodos da Arte até a atualidade;



Trabalhos que envolvam os mais diversos campos da Arte;



Conteúdos divertidos;



Teatro e música durante outro horário;



Desenho;



Aprender técnicas.

As respostas acima apontam diretamente para ações práticas, para o reconhecimento
da cultura local e nacional, além de evidenciarem o desejo manifesto de um
envolvimento maior com as outras áreas da Arte.
No campus Caruaru até o momento, para o componente curricular Arte, só houve
concurso para professor de Artes Visuais, as demais áreas não constituem disciplina.
Entretanto há atividades de um grupo de dança ministrado pela professora de
Educação física, além do grupo de teatro sob a orientação do professor de língua
portuguesa. Ambos com vagas limitadas.
Arte nacional e atual também faz parte do repertório que esses estudantes entram em
contato nas duas disciplinas de Arte. Também ficou expresso o interesse pelo domínio
da técnica fotográfica e do desenho. Quanto a isso, o currículo que orienta o ensino
nessa turma (quadro 02) não prioriza uma técnica específica, mas trabalha a partir de
oficinas que muitas vezes abordam a imagem fotográfica. Os exemplos apresentados,
nesta pesquisa, de atividades do campus Caruaru apresentam registros fotográficos
dos próprios estudantes.
Quadro 02 – Ementa de Arte I
EMENTA

Estudo e produção de objetos artísticos. Leitura e critica de imagens fundamentadas na História das
produções artísticas até o modernismo.
COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS




Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas.
Analisar, compreender e experienciar diferentes processos de criação em Arte.
68






Analisar e compreender as relações de poder e saber veiculadas pelas imagens da Arte e do
cotidiano.
Compreender códigos visuais da cultura atual a partir do imbricamento de produções artísticas
locais e internacionais.
Reconhecer a Arte como uma área do saber marcada pela estreita relação entre cognição e
expressão.
Compreender a Arte como componente importante da formação holística do ser humano.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e dialogadas, práticas e de campo; uso de recursos tecnológicos tais como o data show,
vídeos e textos de leitura, laboratório de informática, câmera fotográfica. Realização de produções
artísticas com uso de materiais diversos.
AVALIAÇÃO

Processual e qualitativa evidenciando a participação e a elaboração crítica através da produção artística.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CH

O que é Arte? Ou melhor, quando há Arte?

02

Perceptos e Afectos do pensamento artístico;

02

A experiência comum, estética e científica: diálogos com a Arte e a Cultura;

04

Arte e vanguarda: a busca pelo novo;

10

Oficina de experimentações estéticas;

08

Métodos de leitura de imagens;
Cinema e crítica de arte;
Exposição coletiva.

02
04
04

Por entender que o desenvolvimento da habilidade de desenhar requer uma atenção
e dedicação particular, semestralmente ofereço um curso de extensão de desenho do
modelo vivo para os estudantes interessados. A carga horária da disciplina Arte é
pequena para abarcar uma oficina de desenho empenhada em resultados
satisfatórios. De outro modo, a oferta desse estudo durante a disciplina poderia
comprometer a seleção de conteúdos importantes para a promoção da interatividade
do estudante com a cultura contemporânea.
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Este curso de extensão é aberto a comunidade interna e externa ao campus. Ou seja,
estudantes e moradores de bairro Alto do Moura. A demanda surgiu do interesse dos
próprios estudantes e após a identificação de grupos de moradores do Alto do Moura
que trabalham na produção de peças de barro, através da pintura ou modelagem.
Esta é uma atividade que realizo, assim como muitos professores de Arte dos IFs,
para estender o contato dos estudantes com essa área do saber. Por isso o estudo e
a prática do desenho não está desvinculada do conhecimento do trabalho de artistas
que utilizam esta técnica em seus processos criativos.
De fato, ao verificarmos todas as respostas coletadas foi possível perceber que a
maior parte dos estudantes não identifica a integração do Ensino de Artes Visuais com
o curso de Segurança do Trabalho. A pesquisa foi realizada no primeiro dos quatro
anos do curso, os estudantes não passaram pelas disciplinas técnicas, tampouco pelo
estágio. Embora possa parecer muito cedo para o estudante ter a compreensão e
maturidade sobre sua formação a validade e a natureza do conhecimento em Arte,
desenvolvido neste curso integrado, segue com valores que ultrapassam a formação
técnica.
O formato ‘televisivo’16, marcado pelo excesso de informações, de muitas disciplinas
ao mesmo tempo, de semanas exaustivas de provas, não é interessante para o
estudante ter tempo, e ser preparado, para uma reflexão mais aprofundada sobre seu
aprendizado, no sentido de incorporar questões como: Porque aprendo isto? Como
aprendo?

Como

desenvolvo

esse

conhecimento

na

experiência

de

cidadão/profissional?
Levando em consideração a atuação do técnico em Segurança do Trabalho, de
acordo com o perfil profissional explicitado pelo IFPE, visualizo que algumas
atividades desenvolvidas na disciplina de Arte podem contribuir diretamente com o
cotidiano profissional.

16

O termo empregado faz uma comparação entre a atual configuração do currículo do Ensino Médio, seja este
tradicional ou técnico integrado, com uma programação de televisão pautada em conteúdos rápidos e muitas
vezes desconexos. No IFPE, os estudantes do integrado cursam 10 disciplinas durante seis meses, e cada aula
possui 45 minutos. A exaustiva quantidade de disciplinas em um curto espaço de tempo não impede o
surgimento de bons resultados, embora certamente dificulte o combate a retenção e evasão. Em 2014, o Ensino
Médio apresenta-se como uma das maiores dificuldades que o país enfrenta na esfera da educação. Apenas no
primeiro ano do ensino médio o índice de reprovação fica na média dos 30%. Disponível em:
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/09/com-alto-indice-de-evasao-e-reprovacao-ensinomedio-e-desafio-para-ministerio-da-educacao. Acesso em 24 de março de 2015.
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Ao desenvolver ações educativas como palestras e treinamentos na área de saúde e
segurança do trabalho o técnico encontrará a oportunidade de agir através de seu
processo criativo. Afinal, ele deverá compreender seu ambiente de trabalho para
poder apresentar informações de maneira que estas sejam incorporadas como
significativamente importantes pelos demais trabalhadores.
Ensinar é também um processo criativo. A manipulação de imagens através da
fotografia e de softwares de tratamento de imagem na disciplina de Arte tem o intuito
de desenvolver a capacidade de gerar significado a partir de elementos distintos. É
por esse viés que os recursos elencados pelo técnico, para construir sua
apresentação, podem ser potencialmente decisivos na produção de sentido para os
trabalhadores.
Diante da possibilidade de convívio profissional com pessoas de diferentes faixaetárias, experiências pessoais e graus de instrução, é preferível que o técnico não
limite sua apresentação às normas de segurança. Conscientizar pode não ser fácil, se
as recomendações de medidas de prevenção e controle de acidentes não forem
incorporadas pelos trabalhadores. Certamente, isso diminuirá a eficácia da atuação
preventiva do técnico.
A percepção visual, o entendimento de signos e símbolos, podem contribuir para
criação de relatórios propositivos das condições de trabalho, bem como ajudar na
investigação e análise de acidentes. Durante a disciplina de Arte o estudante aprende
que numa imagem cada elemento visual é capaz de produzir significado. Em paralelo
com seu campo de atuação profissional a compreensão dos elementos que compõe
a espacialidade que os trabalhadores estão inseridos, associada ao uso dos
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, também está marcada de significados,
possibilidades de acidentes que preventivamente podem diminuir.
A construção de autorretratos dos colegas de sala na aula na disciplina de Arte, que
será explicada em detalhes no capítulo III deste estudo, também contribui para o
desenvolvimento das relações interpessoais no ambiente de trabalho. Aprender a
ouvir o outro, de modo respeitoso, a percepção que ele possui de sua imagem,
estimula o senso de coletividade, o respeito e o crescimento pessoal.
O profissional de Segurança do Trabalho é constantemente cobrado devido a
natureza de sua atividade laboral que consiste em investigar, fiscalizar, treinar,
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palestrar, entre outras. Por isso, é importante que ele saiba ser receptivo às críticas
que possam surgir. Além disso, o técnico ao intervir e convencer pessoas de hábitos
de segurança, pode se utilizar do potencial das imagens para corrigir hábitos
característicos de um ambiente de risco.
A análise dos dados deste questionário aplicado com os estudantes de Segurança do
Trabalho foi fundamentada nos autores que discutem o currículo (EFLAND, 2003;
FORQUIN, 1993), a prática docente (CHARLOT, 2013), a ação reflexiva e narrativas
pessoais dos professores (PERRENOUD, 2002; GOODSON, 2013), a aprendizagem
significativa (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2006). O estudo das produções desses
autores permitiu o confronto entre cultura escolar, prática docente e aprendizagem
significativa com os dados levantados no questionário e a reflexão sobre o currículo
de arte no campus Caruaru.
Tudo isso revela que ainda há muito por fazer, sobretudo na promoção de nexos de
significado entre o aprendizado em arte e a profissionalização técnica, pois muitos
estudantes não perceberam relações entre as artes visuais e o curso técnico. Por mais
que o pouco tempo disponibilizado para a disciplina de arte na matriz curricular do
curso técnico apresente-se como um desafio às práticas de aprendizagem
significativa, o compartilhamento da finalidade dos conteúdos entre o professor e os
estudantes precisa estar mais explícito. Visto que, sozinhos, na atual formatação do
Ensino Médio Técnico Integrado, os estudantes não demonstraram uma compreensão
holística do processo educativo que estão inseridos.
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III- APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM ARTES
VISUAIS: A PRESENÇA DA ARTE NA
PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESTUDANTE
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O entendimento da aprendizagem significativa que será evidenciado neste capítulo
está no diálogo entre as questões epistemológicas do ensino da arte e a finalidade do
currículo integrado da modalidade de ensino em questão. Para isso, propomos uma
reflexão aportada especialmente pelas contribuições de David P. Ausubel (2003) com
suas categorias de aprendizagem significativa, Jorge Larrosa Bondia (2002, 2013)
através da noção de experiência, Marco Antônio Moreira (2006) acrescentando a
subversão à aprendizagem significativa, Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992)
evidenciando os afectos e perceptos da Arte, Lúcia Santaella (1998) e Jacques
Aumont (1993) refletindo respectivamente sobre o domínio das imagens e sua
expectação.

3.1. Aprendizagem Significativa e o ensino das Artes Visuais

O pesquisador e psicólogo norte-americano David P. Ausubel (1918 - 2008)
desenvolveu preciosos estudos sobre a aprendizagem significativa. Estabeleceu um
contraponto à concepção behaviorista, em destaque nos anos de 1960, que não
valorizou como ele, o conhecimento prévio do estudante, premissa da aprendizagem
significativa, pois os behavioristas acreditavam mais na forte influência do meio sobre
os sujeitos. Sendo assim, a aprendizagem significativa, segundo Ausubel (2003),
ocorre da interação entre ideias culturalmente significativas com aquelas já presentes
no repertório de cada sujeito. Por isso, nas suas palavras:
O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um
processo psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a interacção entre ideias
“logicamente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores (“ancoradas”)
relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos
conhecimentos deste) e o “mecanismo” mental do mesmo para aprender de
forma significativa ou para adquirir e reter conhecimentos. (AUSUBEL, 2003,
p. 04).

O mecanismo que o autor faz referência é a manifestação da disposição do estudante
para aprender e relacionar o novo com o conjunto de conhecimentos dominados pelo
estudante. Sabemos que para despertar esse mecanismo não há uma teoria
universalizante, tampouco cartilhas ou roteiros que apresentem ao professor os
passos para essa experiência exitosa.
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Na minha atuação como professor de arte no campus Caruaru, a proposta de
atividades realizadas no cotidiano do estudante, o esclarecimento sobre os porquês
do aprendizado em arte, a utilização de mapas conceituais em sala de aula, fazem
parte de um repertório que almeja aproximar os conteúdos da arte das tensões do
cotidiano de cada estudante. Ainda assim, a busca por ações que podem despertar o
mecanismo da aprendizagem significativa é permanente, e a pesquisa da própria
prática como dissertação intensifica a imersão na docência.
Ao passo que se considera previamente relevante a estrutura cognitiva do estudante
para o processo de aprendizagem, é possível perceber, que a verticalização da
relação entre professor e estudante, na qual o primeiro é o detentor do saber está
cada vez mais fragilizada. Outros componentes do modelo tradicional de ensino, como
o sistema de serialização, avaliações no formato de prova, a organização espacial da
sala de aula, a estrutura arquitetônica da escola, também estão fragilizados.
Não pretendo ampliar essa discussão em virtude do foco desta pesquisa que aponta
para uma direção mais específica. No entanto, sobre essa temática vale ressaltar a
pesquisa desenvolvida por Araújo Júnior (2011) que, ao defender uma nova proposta
de ensino marcada pela estruturação de um novo ambiente propulsor da construção
do conhecimento e a superação da centralidade do ensino no professor, faz uma
extensa fundamentação.
Dentre as concepções que fundamentam a sua tese está a compreensão de que
saímos de uma era material para uma era de relações, implicando numa ecologia
cognitiva, que aponta para a criação de novos ambientes de aprendizagem. Também
está presente a noção de que nesses tempos não cabe mais a postura de estudantes
sentados, enfileirados e em silêncio. A relação entre ensino e aprendizagem como
processo único e igualitário entre professor e estudante. Além disso, a adoção de
tecnologias primeiramente deve atender as demandas dos estudantes, para que o
ambiente de aprendizagem torne-se estimulante e provoque identificações
(BEHRENS, 2009; DANIEL, 2003; OLIVEIRA, 2001; MORAES, 2005).
No decorrer deste texto apresentarei aos poucos outros elementos que nos permitam
subsidiar uma compreensão de aprendizagem significativa em Artes Visuais no
contexto do Ensino Médio Técnico Integrado.
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Ausubel (2003) destaca três tipos de aprendizagem significativa: representacional,
conceitual e proposicional. A fundamental é a representacional, pois permite a
identificação do significado de símbolos e palavras unitárias. Em seguida, a conceitual
está diretamente relacionada com a estrutura cognitiva do aprendiz, na medida em
que recorre ao arcabouço de conceitos unitários originados da apreensão
representativa e que são importantes para elaboração de novos conceitos, que por
sua vez podem dialogar com outros presentes na cultura. Por fim, a proposicional é a
construção do significado do conjunto de palavras dispostas em proposições ou
frases, essa compreensão resulta em novas proposições e, por isso, é maior do que
a soma de suas partes.
Ainda segundo o autor (2003) a aprendizagem conceitual se dá de duas maneiras: a
primeira é a formação conceitual que ocorre por meio de experiências diretas na
formulação de testes, hipóteses e generalizações, já a segunda, denominada
assimilação conceptual, depende da quantidade de conceitos presentes na estrutura
cognitiva do aprendiz e é responsável pela compreensão e resolução de problemas.
Nesse sentido, apesar do pensamento de Ausubel ser direcionado para a linguagem
verbal posso aproximá-lo das contribuições do Professor David Thistlewood para
chegarmos ao Ensino de Artes Visuais. De acordo com Thistlewood (2008), uma das
grandes contribuições da Arte para a educação é a sua capacidade para formação de
definições conceituais permitindo as pessoas orientarem-se “a si mesmas em relação
ao passado, presente e futuro, e simbolizam suas emoções e crenças ao fixá-las em
formas concretas” (THISTLEWOOD, 2008, p. 123).
Tanto Ausubel quanto Thistlewood destacam a relevância do repertório pré-existente
nos sujeitos para formações de novos processos cognitivos. Nas Artes Visuais, onde
a imagem assume um protagonismo diante de tantas manifestações, grupos e
poéticas,

é

possível

pensar

que

as

experiências

imagéticas

vivenciadas

constantemente estão intimamente relacionadas com as memórias. Por esse motivo
sugiro uma reflexão sobre a percepção da imagem e, em seguida, voltaremos às
contribuições da Arte para formação conceitual.
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3.2. Investigações sobre a Imagem: Aproximações a/r/tográficas

Para Deleuze e Guattari (1992) a Arte conserva blocos de sensações, entendidos
como um conjunto de perceptos e afectos. Estes dois conceitos manifestam-se a partir
da obra de arte e independem da presença do homem. São percepções e sentimentos
conservados na obra de arte. Desse modo, a obra é um ser de sensações que existe
em si e os artistas são capazes de tornar um momento do mundo durável.
Deleuze e Guattari (1992, p. 227) percebem que "o artista é mostrador de afectos,
inventor de afectos, criador de afectos, em relação com os perceptos ou as visões que
nos dá. Não é somente em sua obra que ele os cria, ele os dá para nós e nos
transformamos com ele".
Sendo assim, tento desenvolver minha prática de ensino para propor uma experiência
significativa com esses blocos de sensações. Seja através do estudo, da análise e do
contato com as produções daqueles que colocam a Arte como projeto de vida, como
também a produção de sensações através de um fazer compartilhado com os
estudantes. Deleuze e Guattari (1992, p. 214) acreditam que o grande desafio do
artista é fazer com que os blocos de sensações permaneçam em pé sozinhos, para
que existam além da presença do homem.
Pensando sobre essa questão, com intuito de trazer o fazer artístico para elastecer
esta investigação acadêmica, reconhecendo minha atuação nas fronteiras do que é
ser professor, artista e pesquisador, desenvolvi um trabalho poético intitulado
Epistemologia para uma exposição coletiva17 com os parceiros do Programa de
Mestrado em Artes Visuais. A obra Epistemologia trata-se de um espelho quadrado
emoldurado, coberto por um tecido branco, rasgado em fendas que, através de um
jogo ótico, ora permite o expectador se ver desfocando o espaço, ora perceber o
entorno sem a nitidez de sua face. A materialidade resultante dessa reflexão (figura
22) é a consubstanciação do ensino, produção artística e pesquisa.

17

Exposição coletiva realizada durante o mês de gosto de 2014 no III Diálogos Internacionais. Evento promovido
pelo mestrado de Artes Visuais da UFPB.
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Figura 22: Epistemologia, 2014. Material: espelho, tecido e papel. Rafael
Alves.
(Fonte: Acervo próprio, 2014)

Naturalmente, o trabalho como professor de Arte revela uma preocupação com a
recepção das produções artísticas. Afinal, nessa relação é possível perceber que
alguém ensina algo, para outro, com um propósito. Não esquecendo que isto está
inserido dentro de uma perspectiva mais ampla, conforme a contribuição de Charlot
(2013, p. 180) quando este define que “o ato de ensino-aprendizagem não é
unicamente um encontro entre dois indivíduos, professor e aluno; é mais
profundamente um processo antropológico que embasa a especificidade da espécie
humana”.
Assim como, o artista que amadurece sua poética ao longo de um percurso marcado
pela construção de trabalhos poéticos, o professor desenvolve sua prática no decorrer
da experiência em sala de aula. Conceber e investigar esse espaço escolar como
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poética, como possibilidade de intervenção mútua entre professor e estudante na
construção da poética desses sujeitos é fundamental para entrelaçar o ensino, a
pesquisa e produção artística.
Estas questões permeiam meu cotidiano de professor e foram importantes para
concepção desta produção artística, que permite ao expectador percorrer o inebriante
caminho da busca por respostas para perguntas como: O que nos diz uma imagem?
O que ela fala de mim? Quais as chaves para decodificar o diálogo latente entre eu e
a imagem?
Almeida (2009), que desenvolveu um estudo sobre as trocas, aproximações e
distanciamentos entre criar e ensinar, ressalta que:
A relação entre ensino e produção de arte ocorre, em primeiro lugar, nas
trocas que acontecem entre uma atividade e outra. Muitas vezes, as
questões, as pesquisas, a temática, os materiais e os procedimentos que os
artistas-professores desenvolvem em seu trabalho pessoal são levados para
a sala de aula (ALMEIDA, 2009, p. 82).

Realizei outra produção que também tem sua origem nesse ambiente de fronteira.
Com o título Pintura (figura 23), quatro telas independentes marcadas pelo fluxo de
tinta azul, registram o gesto da mão que lança a tinta sobre a tela, a impregnação de
volumes diferentes, o curso independente que a tinta percorre ao ser diluída em água,
as possibilidade de (re)configuração que são convidativas ao espectador.
Na concepção desta produção há um processo investigativo, que ocorre na relação
com a plasticidade desses materiais. Foi pensando na atuação do espectador que
trabalhei as sensações dos gestos, para que estes sejam extensivos ao sujeito que
desloca os módulos.
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Figura 23: Pintura, 2014. Material: telas, tinta acrílica e água. Rafael
Alves.
(Fonte: Acervo próprio, 2015)

O artista, pesquisador e educador antropofágico Belídson Dias (2013) propõe uma
investigação como pintura. No seu processo de criação há uma sobreposição de
camadas de tintas, mas que deixam expostas as referências de outras imagens
apropriadas da Cultura Visual.
Ele situa sua arte como distanciada da ideia de fazer um simples comentário ou de
celebrar a pintura. Destaca sua intenção em produzir visualidades significativas e de
“promover aberturas epistemológicas e metodológicas na área de pesquisa no campo
da arte/educação” (DIAS, 2013, p. 201).
A investigação de sua própria prática artística fez parte de sua tese de Doutorado.
Desse modo, esteve inserido em um processo de construção de sentido, que ao
mesmo tempo propunha um diálogo entre texto e a imagem. As imagens não
cumpriam uma função de meras ilustrações ou decorativa em sua pesquisa, mas
estavam indissociadas do texto na produção de sentido. Sobre isto, ele relata que:
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Foi por meio desta experiência que comecei a aprender que este modo de
fazer pesquisa é ativo e múltiplo: gera uma epistemologia de fronteira. Ela
perturba as zonas de conforto, as fronteiras e os limites dos educadores da
cultura visual, da educação, da arte e suas performances, e seus contextos
sociais; ela revive e intensifica a empatia e o jogo lúdico, ao mesmo tempo
registrando uma rotina de desenvolvimento pessoal e formando um
sentimento de familiaridade com o objeto estudado (DIAS, 2013, p. 204).

Assim como Dias (2013) trabalha nas regiões de fronteira de seus campos de atuação,
minhas produções não estão dissociadas do ensino e desta pesquisa. Elas contribuem
para o processo criativo que contamina esses três espaços de atuação. Afinal, durante
os anos de desenvolvimento desta pesquisa não estive afastado da atividade docente.
As produções foram realizadas nesse contexto e participaram ativamente da produção
de sentido, tanto no ensino quanto na investigação acadêmica.
Figura 24: Atividade em sala de aula. 2015.
(Fonte: Acervo próprio, 2015)

No dia 11 de dezembro de 2015, os estudantes do segundo período de Segurança do
Trabalho entraram em contato com minha produção (Figura 24). A proposta foi
construir coletivamente uma trama de afetos. Cada estudante levou uma produção
própria marcada por códigos visuais, originados de afetos pessoais, e estruturados
em mapas conceituais de imagens.

82

Os estudantes deram início a trama com o movimento de organização dos módulos
de minha produção. Seguindo o mesmo movimento, cada um acrescentou sua
produção ao lado de outros códigos visuais que acreditaram estar próximo de seus
afetos.
Durante o ano de 2015 ainda construí Cognição (Figura 25), em parceria com a
jornalista e servidora do campus Caruaru, Dáfia Karine. As sensações provenientes
do ambiente que circunscreve o Ensino de Arte, de que trata esta pesquisa,
mobilizaram em mim o desejo de construção dessa imagem.
Figura 25: Cognição. Fotografia. 2015.
Rafael Alves.
(Fonte: Acervo Próprio, 2015)

As visualidades de um agreste de riquezas naturais, que não pretendem
ingenuamente negar problemas existentes, mas confrontar a força imagética da
estigmatização de seca e pobreza. Desse modo, a produção de imagens alimentadas
pelas sensações vivenciadas no cotidiano, que também dialoga com outras
apresentadas pela História da Arte, (re)significa uma herança cultural da humanidade
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através de um espectador que, na experiência estética do cotidiano, aprecia,
contextualiza e produz.
As três produções apresentadas e esta pesquisa encontram aproximações com a
A/r/tografia. Este termo refere-se a uma metodologia de pesquisa rizomática, que,
conforme Irwin e Springgay (2013, p. 143) “se sustenta em práticas de artistaseducadores comprometidos com pesquisas vivas em processo, e é esta pesquisa que
expõe a identidade de um pesquisador”.
Na A/r/tografia há uma problematização simultânea da imagem e do texto. Por isso,
Irwin e Springgay (2013, p. 146) afirmam que “está engajado na a/r/tografia significa
pesquisar o mundo em ambos os processos, notando que não são separados ou
processos ilustrativos, mas processos interconectados”. Sobre este aspecto, nesta
pesquisa, texto e imagem ainda não constituem uma visualidade de fronteira. Embora
minha imersão nesta pesquisa viva, diante da reflexão sobre a própria prática que
entrelaça arte, educação e pesquisa, reside na interconexão, no entrelugar, desses
três campos de atuação.
Evidentemente o desenvolvimento desta pesquisa, de maneira consciente, interfere
na atuação docente, que consequentemente torna-se pesquisa. Do mesmo modo, as
produções não existiriam descontextualizadas da prática docente e da pesquisa.
Irwin e Springgay (2013, p. 149) destacam “o trabalho a/r/tográfico implica viver a
pesquisa no entrelugar, bucar constantemente complicar aquilo que ainda tem de ser
nomeado”.
Para Oliveira (2013, p. 03) as metodologias, incluindo a a/r/tografia, que intentam
compreender a complexidade das experiências vividas a partir da ótica daquele que
está inserido nela, possuem a ”convicção de que o conhecimento também pode
derivar-se da experiência”.
A experiência de transitar no entrelugar da arte, do ensino e da pesquisa, que para
Irwin e Springgay (2013) é marcada pelo envolvimento da teoria, práxis e poesis, abre
precedentes para a maturação do processo de constituição de uma visualidade de
fronteira entre texto e imagem em pesquisas posteriores. Afinal, a A/r/tografia
apresenta-se como uma potencialidade no engendramento de novas formas de
relacionamento com as imagens.
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3.3. Notas sobre a imagem no ensino

Fundamentalmente o estudo da imagem é uma questão central para o Ensino de Artes
Visuais. É interessante não limitá-lo às reproduções, fotocópias, desenhos, pinturas,
banners, outdoors, ou seja, ao domínio estritamente material da imagem como
destaca Santaella (1998, p. 15), mas, pensar a imagem no seu lato sensu, como uma
construção mental, para ampliar o leque de possibilidades do trabalho em sala de
aula. Para isso, é oportuno levar em consideração o segundo domínio das imagens,
que a autora acima destaca como aquelas provenientes do repertório imagético de
cada indivíduo. Ou seja, as imagens provenientes dos sonhos, visões, modelos,
imaginação, ou seja, representações mentais.
Após esse esclarecimento sobre os domínios da imagem é oportuno destacar alguns
aspectos da expectação. Jacques Aumont, no livro A imagem, destaca que:
A teoria cognitivista, em quase todas as suas variantes atuais, pressupõe o
construtivismo: toda percepção, todo julgamento, todo conhecimento é uma
construção, elaborada por meio da confrontação de hipóteses (estas
fundadas em esquemas mentais, alguns inatos, outros provenientes da
experiência) com os dados fornecidos pelos órgãos dos sentidos (AUMONT,
1993, p. 91).

O autor apresenta algumas respostas para a relação entre o espectador e a imagem.
Percepção e memória estão juntas, seja para evocar sensações e/ou significados de
elementos visuais já presentes no imaginário de cada indivíduo. Além disso, para
entender o porquê/como as imagens são vistas, Aumont, apoiado em Ernest
Gombrich (1909 – 2001), defende que as imagens primeiramente possibilitam a
descoberta do visual. Neste caso, isso é primordial para a atividade intelectual que,
como foi explicitado anteriormente, está muito próxima da aprendizagem significativa
representacional de Ausubel.
Outra contribuição de Gombrich (1965), destacada por Aumont, são os conceitos de
reconhecimento e rememoração. No primeiro, há o reconhecimento da realidade
objetiva nas imagens. Aquilo que vemos estabelece um diálogo com as formas que já
conhecemos. Ou seja, a repetição de percepções sobre cada ente da realidade, com
suas formas, cores, dimensões e demais características constitui a constância
perceptiva. Ela é responsável pelo reconhecimento de tudo que vemos. Por outro lado,
a rememoração pela imagem, segundo conceito, faz uso de esquemas: estruturas
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simples que nos fazem decodificar os saberes sobre o mundo real presentes nas
imagens. Ambos assumem um caráter cognitivo ao destacarem a relação muito
próxima entre percepção e memória.
De modo similar a pesquisadora Lúcia Santaella (1998) destaca que as imagens
podem ser apresentadas ou representadas. No primeiro momento, estão relacionadas
com a presença inédita, com um caráter ontológico, de um conteúdo na mente. Já a
representação ocorre quando “uma imagem reproduz algo já presente na consciência”
(SANTAELLA, 1998, p. 20). Existe uma relação de reciprocidade entre esses
conceitos, pois as representações podem assumir o papel de apresentação como
ocorreu nas pinturas dos artistas da Missão Francesa no Brasil, de 1816, que
registraram o repertório imagético da fauna e da flora afim de revelar o mundo novo
aos colonizadores.
A partir do que foi visto até aqui, há um indicativo de que a expectação das imagens,
e também a formação de conceitos através delas, propostas pelo professor de Artes
Visuais terá maior potencialidade se o estudante conseguir estabelecer relações com
suas vivências e memórias que foram experienciadas com o corpo, com os sentidos.
Nesse momento, vale ressaltar o quanto é importante a consciência do processo de
aprendizagem por parte do estudante. É imprescindível que ele saiba aprender a
aprender, pois estamos tratando de emoções, sensações e memórias pessoais que
são caras ao Ensino de Artes Visuais. Os discursos sobre as estratégias de
aprendizagem não podem ficar somente no professor e nas entrelinhas da aula.
Talvez, essa seja uma das possibilidades para ativar o mecanismo mental que
Ausubel (2003) entende como a necessidade do estudante ter a disposição de
aprender.
Diante dessa compreensão acerca da formação do arcabouço imagético dos
espectadores e como este nos proporciona a construção de redes de significados, é
válido pensar sobre a influência dele no âmbito da aprendizagem em Arte. Para isso,
recorremos aos estudos do professor Marco Antônio Moreira (2006, p. 18), Doutor em
Ensino de Ciências e pesquisador de teorias de aprendizagem, que acrescenta que a
aprendizagem, além de significativa, deve ser subversiva, permitindo ao estudante
participar de sua cultura e ao mesmo tempo ter o discernimento para analisá-la.
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Acredito na possibilidade de um posicionamento ativo frente às mudanças que o
cercam, no conhecimento que leve em consideração as incertezas e a relatividade.
O autor ainda destaca que um dos princípios da aprendizagem subversiva é o
entendimento do aprendiz como perceptor e representador. O estudante não recebe
passivamente a informação que o seu professor oferece. Ao contrário, “ele percebe o
mundo e o representa” (MOREIRA, 2006, p. 21). As percepções e memórias são
importantes para fazer o estudante assumir um papel ativo frente a sua aprendizagem
a partir do momento que ele representa os conteúdos, por meio das sensações que a
imagem provoca. As imagens não possuem uma descrição única, por isso que o
reconhecimento e a rememoração do visual convocam a presença do espectador ao
fazê-lo dialogar com a imagem através do seu arcabouço imagético.
Retomando as contribuições da Arte para a formação conceitual, Arthur Efland (1918
- 1989) é categórico quando afirma que Arte é cognição. Ele (2012, p. 343) destaca
que a capacidade de comparar coisas distintas e produzir significados é uma
competência que este campo de conhecimento tem potencialidade para fazer os
sujeitos pedagógicos alcançarem. Desse modo, a imaginação e a intuição são
fundamentais para distinguir aqueles que produzem dos que reproduzem o
conhecimento, afinal assim como o artista que tem insights para criar uma obra, a
intuição também está presente no cientista que desenvolve uma nova fórmula. Nesse
sentido, conforme o autor:
A Arte é educacionalmente importante porque equipa indivíduos com
relevantes ferramentas para desenhar seu mundo. As ferramentas ou
estratégias cognitivas envolvidas nesse processo de aprendizagem incluem
a imaginação como uma função esquematizadora e suas extensões pelas
projeções metafóricas. A metáfora, em particular, constrói ligações que nos
permitem entender e estruturar o conhecimento em diferentes domínios, para
estabelecer conexões entre coisas aparentemente não relacionadas
(EFLAND, 2012).

Enquanto professor de arte do campus Caruaru, evidentemente, tenho uma
preocupação maior com um expectador específico: o estudante de escola pública do
Ensino Médio Técnico na modalidade integrada. Este é o sujeito inserido em um
processo formativo que busca contribuir para o desenvolvimento de sua capacidade
de diálogo com produções artísticas e culturais de seu tempo.
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As ideias dos autores apresentados não foram pensadas diretamente para esses
estudantes, embora nos forneçam argumentos sólidos para realizarmos essa
aproximação. Nesse sentido, alimento o interesse no espaço da Arte na Educação,
ou melhor, a “Escolarização da Arte” como bem destacou a Professora Dr.ª Maria
Betânia em sua tese, que analisou o processo de escolarização da Arte em três
escolas públicas de Pernambuco no período compreendido entre 1960 a 1980. Para
ela (2010, p. 138) as escolas pesquisadas se apropriaram de elementos dos mais
diversos saberes e de práticas sociais, criando assim outro repertório de
conhecimento que pode ter características do conhecimento científico.
De 1980 até 2014 muitas mudanças ocorreram no Brasil em direção à consolidação
da Arte como campo de pesquisa e o surgimento de programas de pós-graduação na
área. Isso nos faz lançar a hipótese de que o cenário atual do Ensino de Arte seja
marcado já por essas mudanças.
Mesmo com o aumento da produção desse saber científico, a legitimação do campo
da Arte não se deve pautar apenas no pensamento lógico, como pontuou Silva (2010,
p. 88), mas levar em consideração também o pensamento abstrato, as emoções, as
sensações, os sentidos, os aspectos cognitivos e o envolvimento do corpo todo na
aprendizagem.
Em consonância com esse não enquadramento da Arte exclusivamente no saber
científico, e em especial com a utilização do corpo no processo de aprendizagem, será
oportuno entendermos algumas considerações de Jorge Larrosa Bondía. Doutor em
Pedagogia, professor titular de teoria e história da educação na Universidade de
Barcelona – Espanha. Em entrevista a revista Escola, Bondía (2013) relata o que a
Educação faz com a Arte:
Ela coloca a arte à disposição do público. É verdade que quando a arte se
escolariza vira outra coisa, mas há uma coisa muito importante que passa por
sua escolarização, que é o fato de a escola tornar a arte pública, comum.
Arranca-a de seus proprietários e a converte em algo que não é de ninguém
e, portanto, é de todos. Há uma palavra para isso, da qual eu gosto cada vez
mais, que é "comunização", que não tem a ver com comunicação, mas com
comunismo.

Nesse processo de “comunização” da Arte as leituras de imagens, as proposições de
experiências a partir das produções artísticas e o fazer manual através de técnicas
são alguns exemplos de artifícios metodológicos que podem evocar memórias
88

individuais, crenças, sensações, afetos, traumas e preconceitos. Em seu texto, Notas
sobre a experiência e o saber de experiência, Bondía (2002) propõe pensar a
educação por meio do par experiência/sentido.
Segundo o autor o pensamento não se restringe a calcular, raciocinar e argumentar,
mas dar sentido ao que somos e ao que nos acontece (BONDÍA, 2002, p. 21). Todavia,
deixamos de vivenciar, de ter experiências pelo excesso de informações e a
necessidade de opinar. Para ele, “a experiência é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”
(BONDÍA, 2002, p. 21). Não se trata de aprender somente através de informações,
projeções, acontecimentos externos, virtualizações, mas por vivências.
O saber da experiência é diferente do conhecimento científico. Está na relação entre
o conhecimento e a vida humana. Enquanto o primeiro é particular, relativo,
contingente, pessoal, ligado a existência do indivíduo, por isso, finito; o segundo,
quando visto prioritariamente como ciência e tecnologia, tende ao impessoal, objetivo,
universal e, assim, infinito. O sujeito da experiência é passional, pois se deixa permear
pelo desconhecido, pelo improvável, afinal toda experiência é única e irrepetível
(BONDIA, 2002, p. 27).
Termos como “sociedade do conhecimento, da informação ou da aprendizagem”
podem dar a falsa impressão que aprender é somente o processamento de
informações. Com a atual estratificação dos saberes e o consumo incessante de
informações há um perigo de a aprendizagem ficar restrita a geração de opiniões. Por
essa perspectiva Bondia (2002) alerta que nas “aprendizagens significativas” a opinião
é vista como o componente significativo. Vimos no início deste capítulo que Ausubel
(2003) destaca a disposição para aprender do estudante como o mecanismo da
aprendizagem significativa. Nesse ponto, há uma proximidade com a teoria de
Ausubel, ao considerar que a opinião é o resultado da interação de ideias logicamente
significativas com as ideias relevantes presentes na estrutura cognitiva do estudante.
Sendo assim, as contribuições de Jorge Larrosa Bondia estão aqui presentes para
evidenciar os saberes da experiência que podem enriquecer a compreensão de
aprendizagem significativa nas Artes Visuais.
Também sobre a experiência o professor e crítico de arte italiano Renato Barilli, no
livro Curso de Estética (1994), adota três categorias distintas, possivelmente
89

intercambiáveis. Primeiro a experiência comum que “vale-se daquela forma de
inteligência prática, de forma sintética, isto é, capaz de reduzir e de plasmar a
multiplicidade de cada evento, que é o hábito” (BARILLI, 1994, p. 32). Alega também
que “é um mecanismo inconsciente que guia nossos atos, nos faz manobrar com
segurança entre as insídias do mundo” (BARILLI, 1994, p. 33).
O cotidiano é permeado de ações que executamos sem uma reflexão mais demorada,
pois precisamos dar respostas rápidas a situações como, por exemplo, se movimentar
nos centros urbanos, observando os estímulos do mercado, os sinais de perigo, o
comportamento de outros, etc. É nesse momento que a prática docente pode veicular
relações de poder e saber através dos discursos que ouvimos e proferimos.
Por outro lado, há momentos em que somos deslocados da experiência comum por
uma emoção, perturbação, provocação chamada de experiência estética. Para Barilli
(1994, p. 34), a experiência comum não absorve a totalidade do cotidiano, por isso a
finalidade da segunda categoria da experiência “reside em considerar a situação de
pertença, de modo mais amplo, mais rico e intenso, fora dos mecanismos da rotina e
sem recair numa nova habitudinariedade mecânica”.
A terceira categoria é a experiência científica que possui natureza instrumental. Afinal
ela segmenta o objeto de pesquisa em busca de resultados a prazos econômicos. “Ela
extingue-se para dar lugar a uma experiência prática comum de novo serenamente
apoiada nos hábitos, entretanto reconstituídos sobre bases mais eficientes” (BARILLI,
1994, p. 33).
A intercambialidade entre as três categorias permite ressignificar a relação com o
cotidiano. O presente Ensino de Arte está pautado na criação coletivizada e no
desenvolvimento de experiências estéticas no cotidiano, por isso busca o afloramento
de poéticas, não com intuito de que todos sejam artistas, mas, no conjunto de saberes
construídos no ambiente escolar, contribuir para o desejo de formação política do
cidadão.
Para Greenberg (2013) a intuição comum que informa, orienta, sempre aponta para
algo que não é a própria intuição. Por exemplo, a experiência de ver o céu quando
este informa sobre as condições do clima. Assim, a intuição se dá pela percepção,
através dos sentidos.
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No momento em que a intuição aponta para o próprio ato de intuir acontece a intuição
estética. Na mesma experiência de ver o céu trata-se de ter uma experiência da cor
ao invés das informações sobre o clima.
Greenberg (2013) ainda conclui que qualquer objeto pode ser intuído e vivenciado
artisticamente, pois todo e qualquer objeto pode ser intuído esteticamente. Nesse
sentido, a experiência estética apresenta-se como um modo de pensar que percebe
o valor imediato da coisa apreendida pelo campo de atenção do sujeito.
Uma das práticas que desenvolvo nas aulas de Artes Visuais, do IFPE em Caruaru, é
o diálogo sobre o processo de criação dos estudantes. Isso está evidente quando
compartilho com eles a proposta de currículo norteada pela execução de duas
produções artísticas. A primeira trata-se de um objeto intimamente associado a afetos
pessoais de cada estudante. Na figura 26 a estudante produziu seu trabalho a partir
de sua “doce” lembrança de seu avô. Já a segunda diz respeito a elaboração de
performances executadas em espaços urbanos fora do ambiente escolar. Na figura
27 dois estudantes executam uma performance em que seguram bandeiras azul e
vermelhas, partindo da ideia do confronto entre posições divergentes.
Figuras 26 e 27: Fotografia de estudante sobre afetos pessoais. Fotografia
sobre performance no centro urbano de Caruaru-PE.
(Fonte: Acervo Próprio, 2014)

Sendo assim, os conteúdos que foram explorados emergiram das escolhas pessoais
do estudante. É ele quem decide o que o trabalho pretende comunicar, a turma e o
professor participam inquirindo-o sobre o processo.
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É difícil quantificar os componentes que interferem antes e durante o processo da
criação da aula. Posso listar que produções de artistas, filmes, disciplinas do programa
de mestrado, produção acadêmica na área, cultura local, filósofos, historiadores,
críticos e as informações veiculadas pela imprensa fazem parte de um repertório que
contribuem para fundamentação da aula. Também há saberes desenvolvidos durante
a prática de sala de aula, que resultam do confronto e das trocas de experiências dos
sujeitos que compõem o processo de aprendizagem.
A procura por componentes pessoais na criação tem uma intenção poética. Para Barilli
(1994, p. 149), esta é:
A intervenção reflexiva que o poeta, o produtor, o artista acompanha ao seu
próprio fazer, avançando talvez de forma tosca e compendiaria, mas sem
renunciar por isso ao direito-dever de dar sua contribuição de ideias, de
acompanhamento cognitivo ao ato de produção.

Utilizo o caderno de anotações sobre as aulas, evidenciado no segundo capítulo desta
dissertação (figuras 19, 20 e 21), e os processos de criação dos estudantes com
minhas contribuições. Fiz os desenhos, ao passo que conversava com cada deles
sobre as suas intenções para o trabalho. A partir disso, eles são provocados a
encontrar as soluções para comunicar da melhor maneira os seus afetos.
Greenberg (2013) encara o afeto como a qualidade ou o valor estético. Para o autor o
afeto “comove, toca, incita” (GREENBERG, 2013, p. 63). No entanto, ele alerta para
que não haja a redução do afeto à emoção, pois este transcende ela na medida em
que possui um valor que obriga os sujeitos a gostar mais ou menos dele.
A sustentação dos afetos iniciais que orientaram a produção dos trabalhos dos
estudantes (figura 26) depende de como as visualidades criadas por eles podem
transcender o suporte. Afetos que estavam ligados as experiências pessoais dos
estudantes, foram materializados em visualidades e, em seguida, almejam o diálogo
com o espectador.
Certamente reconheço que este é um caminho difícil para aqueles que dispõem de
poucas horas de contato com o desenvolvimento de um pensamento sobre Arte nas
aulas de Arte. Contudo, não minimizo a importância desse fazer que busca na
experiência estética, na relação com produções de artistas, na fundamentação pelas
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histórias da arte, a compreensão da Arte como uma maneira de vivenciar o mundo e,
no convívio dos diversos saberes escolares, contribuir para formação de uma
consciência cidadã.
O ato de interferência docente não diminui o comprometimento do estudante com seu
trabalho. Sobre esses aspectos, Barilli (1994, p. 151) novamente aponta que:
Partimos do pressuposto de que o ato individual e a formação coletiva, a
modalidade geral são os extremos de uma escala única ou, mais uma vez, os
polos de uma tensão, produtora por sua vez de um campo em que cada um
de nós está imerso. Cada um dos nossos atos encontra-se em tensão,
precisamente entre esses dois extremos, visando certamente exprimir valores
individuais, mas com base em escolhas que não lhe pertencem em exclusivo,
sendo antes comuns ao grupo, a um núcleo social, verificáveis na base dos
mais variados critérios (geração, profissão, classe, condição de educação,
língua).

As poéticas são escolhas “intersubjetivas” daquele que faz Arte, usando um termo do
próprio Barilli (1994). Esse processo de criação coletivizado procura alcançar as
experiências passadas dos estudantes numa relação de coerência com as produções
realizadas durante a disciplina.
Desse modo, tanto a criação do estudante quanto a minha, que é nutrida por esse
ambiente de convívio escolar, estão inseridas numa trajetória formativa. Portanto, no
contexto em que atuo o exercício da docência e a materialização do pensamento
artístico são complementares, inseparáveis.
As produções de minha autoria, apresentadas nesta pesquisa, partem de um interesse
explícito na recepção, assim como espero que o Ensino de Arte oferecido no IFPE –
campus Caruaru, seja convidativo para engendrar competências de um espectador
participante, de um trabalhador proativo.
O contexto dessa docência, onde há um ser complexo responsável pela mediação do
aprendizado em arte, permite entender que “cada obra de arte não é compreensível
se não com base noutras obras produzidas pelo mesmo artista” (BARILLI, 1994, p.
152). Sou professor que ensina e faz arte. Isso é o que alimenta em mim a perspectiva
ontológica do trabalho, que discutimos no primeiro capítulo desta pesquisa. Uma
relação que não se confunde com o circuito do mercado de Arte.
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Ou seja, o entendimento da própria prática como a maturação de uma poética,
marcada pelo estudo das relações entre produção artística e os sujeitos que delas
participam. A produção, contudo, é parte integrante do processo de ensinoaprendizagem.
O Ensino de Arte aqui apresentado também não se configura na linearidade da
História da Arte, pois procura estabelecer pontes com a Arte e a Cultura através do
afloramento de códigos particulares dos estudantes.

As poéticas coletivizadas

surgem como potencialidades propagadoras de experiências estéticas que
ressignificam o cotidiano.
Por esses motivos, acredito na potencialidade da experiência estética desenvolvida
na localidade em que vive o estudante para fazê-lo vivenciar com o corpo aspectos
abordados por artistas distantes de seu cotidiano. Entender e vivenciar os códigos da
Arte para poder usá-los conscientemente e não promover a disseminação do senso
comum, de discursos de supremacia racial, do machismo, do desrespeito à
diversidade sexual e cultural, as demarcações entre Arte e Artesanato, erudito e
popular, dentre outras que pela fluidez como surgem e desaparecem no contexto
escolar podem escapar da grade curricular oficial.

3.4. O que se aprende: considerações epistemológicas sobre o
Ensino de Artes Visuais
O aprendizado em Artes Visuais pode desenvolver a capacidade do estudante
continuar aprendendo outros saberes. Além dos aspectos cognitivos como a
formulação e compreensão de conceitos, o Ensino de Artes Visuais trabalha de
maneira incisiva e particular a intuição, a emoção e a sensibilidade.
Sobre isso, o professor Ireno Antônio Berticelli (2006), formado em filosofia e Doutor
em educação pela UFRGS apresenta algumas considerações sobre uma episteme
educacional em novas bases.
Foi a partir de Bergson, segundo o autor, que ao contrário do positivismo metódico e
da ciência cartesiana, que surgiu uma concepção de tempo como “contínua invenção
e novidade, em totalidade, um desenvolvimento inteiramente aberto” (BERTICELLI,
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2006, p. 146). Isso significa o distanciamento das certezas, dos dogmas, sistemas
estáveis e uma proximidade com a complexidade da realidade “único espaço da
criatividade, da invenção, da novidade criadora que é o locus por excelência da
educação, algo muito semelhante da arte criadora à inventividade auto-organizativa,
ordem que emerge do caos” (BERTICELLI, 2006, p. 149).
É nessa complexidade do mundo que estão inseridas as relações entre sujeitos e
objetos de arte. O ser humano reage aos estímulos da natureza através de sensações
e desenvolve suas percepções. Nesse sentido, Pereira (2011) questiona:
Pode o estudo de formas, cores, movimentos, sons, textos, tocar a
consciência humana a ponto de percebermos ações que forjaram
sistemas e movimentos onde o pensar e o exprimir foram capazes de
combater, desafiar, escandalizar, provocar as ideologias dominantes?
(PEREIRA, 2011, p. 06).

Pereira (2011, p. 08), desenvolveu sua tese sobre o conhecimento epistemológico e
o conhecimento em arte. O autor argumenta que o homem modifica a natureza
perceptiva que está inserido. Sensações, percepções e jogos metafóricos são partes
integrantes do conhecimento em arte.
Nesse sentido, a percepção está ligada a memória, ao reconhecimento, importantes
para a construção do conhecimento. Estes são aspectos relevantes para a “ampliação
da atividade crítica, da aceitação das diferenças, do questionamento significativo frente
ao que nos circunda em termos expressivos” (PEREIRA, 2011, p. 109).

O autor ainda defende que o reconhecimento é uma operação importante para a
educação em arte. Já as sensações são imprescindíveis para a fruição de objetos
artísticos. Contudo, alerta que o Ensino de Arte não pode se basear somente nas
sensações, pois isto dificultaria o processo avaliativo.
Ele destacou que no campo da Arte/Educação a atuação do professor diante das
necessidades e curiosidades dos estudantes engloba, nos estudos de objetos
artísticos, tanto a relação entre artista e obra quanto observador e obra.
Sendo assim, a capacidade perceptiva opera com memórias e o desenvolvimento da
experiência crítica pode aguçar a própria maneira de perceber os estímulos do
ambiente. Isso repercute no embate com as visualidades e dá subsídios para a
reflexão sobre as visões de mundo.
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O autor conclui que ao trabalharmos as sensações e percepções “estamos re-criando e
re-vivendo a história da própria humanidade. O conhecimento é, portanto, percebido por
alguém e construído a partir da percepção de alguém” (PEREIRA, 2011, p. 118).

O conhecimento estético ou sensível, diferente do conhecimento científico que aponta
para o universal, permite conhecer o real a partir do sensível.
Desse modo, é possível perceber a estética como formação do conhecimento a partir
da matéria. Enquanto que a Filosofia se ocupa do mundo das ideias, teórico e
espiritual. Camargo (2013) destaca que a estética, diferente dos conhecimentos
científico e filosófico, está interessada na cognição sensível pela experiência da
percepção. Nesse sentido, ele exemplifica:
Os textos audiovisuais comunicam sensações cinéticas, óticas e sonoras
da presença do real, independentemente de seu potencial para a criação
de mundos fantásticos e virtuais. Nessa operação, as mensagens
audiovisuais deixam vazar a complexa diversidade do mundo constituída
de particularidades, singularidades e acidentes, revelando-nos o imenso
abismo que separa o conceito de uma coisa, do rastro de sua presença
no mundo (PEREIRA, 2013, p. 52).

A cognição estética reivindica sua autonomia da ciência e da filosofia, não pela
suposta ‘inutilidade’ da arte. A percepção antecede toda intelecção e, por isso, vale
ser estudada por sua especificidade bem como sua contribuição para toda atividade
intelectual. Uma boa educação perceptiva contribui de maneira singular, porém não
exclusiva, para a criatividade, a sensibilização, e a educação estética.
A maioria das novidades, especialmente as científicas, tem início com a
leitura sensível (percepção) de fenômenos ainda não compreendidos
(conceituados). Somente quando a leitura estética do evento ou da coisa
é realizada com eficiência, torna-se possível sua adequada leitura interna,
ou seja, a dedução das leis e normas que regem os fenômenos
percebidos. A leitura sensível do mundo é a melhor garantia contra os
devaneios intelectuais da razão (PEREIRA, 2013, p. 54).

Pereira (2013) defende que a cognição sensível opera com memórias, Berticelli (2006)
afirma que o processo educativo é auto-organizador e complexo. Há influência tanto
de elementos conscientes quanto inconscientes que operam nas mais diversas
situações como, por exemplo, no sono ou na própria ação pedagógica. Desse modo,
o conhecimento está intimamente ligado ao mundo exterior numa interação complexa.
A ação pedagógica do professor se dá sobre outros e muito mais complexos
pressupostos que são como que o caldo que desenvolverão, a seu modo,
com liberdade, com incontrolável criatividade os conhecimentos que o
professor pretensamente transmitiu (BERTICELLI, 2006, p. 154).
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Perceber a educação na perspectiva da auto-organização é considerar que esta só
pode ser pensada na “ambientalidade do todo, do mundo em relação e em devir
permanente para a mudança ditada pelas múltiplas e complexas interações do todo
em relação às partes e destas em relação ao todo” (BERTICELLI, 2006, p. 154).
O formato “televisivo” de ensino que insiste na ação pedagógica estratificada e no
acúmulo de disciplinas, muitas vezes com demasiada importância para a nota das
avaliações. Mesmo dentro da atual formatação do Ensino Médio, procuro estimular o
pensamento complexo durante a disciplina de Arte no campus Caruaru na medida em
que a produção dos estudantes está inserida no cotidiano.
Berticelli (2006) ainda recorre as contribuições de Humberto Maturana acerca da
incompletude da visão da ciência exclusivamente pela via racional. Segundo Maturana
a ação humana está alicerçada em bases emocionais.
Assim, compreendo que a complexidade está muito próxima da capacidade de
criação, pois esta recorre a processos desequilibrados. Reportando às contribuições
de Hugo Assmann (1996), Berticelli (2006) destaca que surgem as epistemologias
com referência a autopoiese (autofazer-se) das interações de processos vivos e das
contingências do ambiente. Considerando a auto-organização tanto do docente
quanto do discente, a influência da emoção, as contingências do ambiente do
estudante, a relação entre o inconsciente e a memória repleta de informações caóticas
que se reorganizam quando necessário, Berticelli (2006, p. 171) afirma:

Educar para a criatividade é familiarizar o educando com o processo
equilíbrio/não equilíbrio, ordem-desordem-ordem... Quanto mais educação
para a crítica, mas longe estará o educando de considerar-se um sistema em
equilíbrio. Quanto mais educação, tanto mais o educando se encontrará
distante do equilíbrio, entendido este como estado inercial, não-criativo,
passivo, em síntese: ‘estado de satisfação.

O estado de satisfação a que se refere o autor revela uma aceitação da informação
processada. O progresso no enfrentamento do estudante diante de um problema se
dá através de uma insatisfação com a primeira percepção deste.
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Berticelli (2006) nos informa que a educação, apoiada nos paradigmas da
complexidade e da auto-organização, requer mudanças no ensino formal no sentido
de ampliar as práticas que incentivem a criatividade.
Considerar o processo auto-organizativo do estudante, em que este organiza as
informações adquiridas na ação pedagógica com outras preexistentes na memória e
de acordo com os estímulos emocionais que o ambiente promove, evidencia a postura
ativa do estudante no processo de aprendizagem.
No tocante a episteme educacional de que trata Berticelli (2006) há subsídios no
ensino da Arte que favorecem esta consolidação. Conforme Barbosa (2008, p.16)
destaca a capacidade da Arte desenvolver a percepção, imaginação e a criticidade.
Para Martins (2013, p. 85):

As temporalidades múltiplas [das imagens] favorecem, facilitam
contaminações teóricas, conceituais, perceptivas e práticas que acontecem
entre diferentes sistemas e períodos. Essas contaminações geram diálogos
com a diversidade através de apropriações, interferências, marginalizações
e, até mesmo, silêncios, produzindo espaços onde novos objetos e imagens
podem influenciar imaginários sociais e subjetividades individuais.

Ainda assim, esses subsídios tornam-se possíveis quando o processo de ensinoaprendizagem está claro para os sujeitos que dele participam.

3.5. Práticas educativas e formação docente: o corpo do cotidiano.

O francês Bernard Charlot, professor visitante da Capes pela Universidade Federal de
Sergipe - UFS, elaborou o conceito de relação com o saber que se interessa pela
singularidade das práticas docentes, percebendo os estudantes como sujeitos ativos
que leem e interpretam o mundo ao invés da formação de massas que a priori faltam
conteúdos para serem apreendidos.
No livro, Da relação com o saber às práticas educativas, Charlot (2013, p. 114)
reportando a Bachelard lembra que para o estudante “o mais importante é entender
que a aprendizagem nasce de questionamentos e leva a sistemas construídos”. No
Ensino de Artes Visuais esses sistemas também podem ser imagéticos. De acordo
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com as contribuições de Santaella (1998) as imagens podem ser apresentadas e
representadas constituindo dessa maneira um arcabouço pessoal e único de imagens
em cada sujeito.
A experiência com Arte pode enriquecer a apropriação e transformação de um
patrimônio cultural que as histórias das artes apresentam e também representam para
os estudantes.
No final do semestre da disciplina Arte II, os estudantes esperam pela atividade que
conclui a participação desse componente curricular no curso de Segurança do
Trabalho. O objetivo da atividade consiste em promover a experiência estética fora da
escola, na rede de relações que compõe o espaço de convivência do estudante,
através da execução de performances.
Em 2013, 28 estudantes do curso de Segurança do Trabalho foram organizados em
grupos de cinco ou seis. Debatemos sobre o processo de criação, assistimos vídeos
de performances de artistas e de estudantes de turmas anteriores. Em seguida, cada
grupo promovia o debate entre seus integrantes para decidir o tema que motivaria a
produção. Quando o tema, o roteiro e a compreensão do que e o porquê da
performance estavam definidos para os estudantes era o momento oportuno para a
execução da ação no cotidiano.
Esta proposta de elaboração de performances pelos estudantes no centro urbano de
Gravatá-PE (figuras 28, 29 e 30) aproxima a experiência no sentido anunciado por
Jorge Larrosa, pois eles vivenciam com o corpo, numa perspectiva artística, o
aprendizado que a interação com o público e o ambiente proporcionam.
A ação desenvolvida pelas estudantes não pode ser configurada como uma
representação teatral com divulgação prévia, pois a efemeridade da experiência
estética promovida pelos estudantes não informava ao público transeunte a data e o
local.

As

performances

aconteceram

sem

anúncios

no

espaço

urbano,

intencionalmente para proporcionar o deslocamento dos expectadores da experiência
comum para a estética.
As estudantes caminharam de mãos dadas por uma feira livre de frutas e verduras
cada uma caracterizada com vestimentas que sugeriam uma prática religiosa distinta.
A filmagem foi realizada por um membro externo do grupo e teve a preocupação de
manter-se afastado para não interferir nas reações do público.
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Figuras 28: Fotografia sobre performance no centro urbano de Gravatá-PE.
(Fonte: Acervo Próprio, 2013)

Figuras 29: Fotografia sobre performance no centro urbano de Gravatá-PE.
(Fonte: Acervo Próprio, 2013)
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Figuras 30: Fotografia sobre performance no centro urbano de Gravatá-PE.
(Fonte: Acervo Próprio, 2013)

Charlot, ao definir o ensino como o ato de tornar possível que os estudantes
construam saberes, além de transmitir-lhes um patrimônio de saberes já sistematizado
pela humanidade, acrescenta que “o mais importante é que saibam de onde vêm, por
que andam e ainda, que cheguem a algum lugar para o qual valha a pena ter feito a
viagem” (2013, p. 114).
Por isso, a proposta de integração entre cotidiano e escola para que a experiência
seja intermediária entre a experiência comum do cotidiano com os saberes
sistematizados desenvolvidos e apresentados na escola reforçando o laço cultural do
estudante com sua cidade. Acredito, concordando com Charlot, que os objetivos das
atividades e da disciplina devem ser incorporados pelos estudantes em todas as
aulas. Tornando claro, com isso, o porquê e o para quê estão estudando.
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Figuras 31: Fotografia sobre performance no centro urbano de Gravatá-PE.
(Fonte: Acervo Próprio, 2013)

A figura 31 registra o momento em que o grupo conseguiu captar a opinião de uma
mulher que presenciou a performance das estudantes. Na fala da mulher, que está
registrada no vídeo, o que aconteceu foi errado, pois a união das religiões representa
“o fim dos tempos”.
O ambiente da feira é um objeto potencialmente significativo. É neste espaço que as
estudantes entraram em contato com o inesperado, exigindo delas a criatividade
diante das sensações despertadas nelas e por elas. A reação do público foi marcada
por olhares atentos ao estranhamento da ação e por comentários que tentaram
apreender o significado do que acontecia. Além disso, essa experiência de
aprendizagem deslocou as estudantes para um ambiente diferente daquele de sala
de aula, marcado pelo crivo de colegas de turmas já conhecidos.
Ao falar especificamente sobre o Ensino de Arte na escola contemporânea, Bernard
Charlot (2013, p. 204) aponta que:
Não há educação quando a criança deve memorizar saberes que não tem
sentido para ela. Mas tampouco há educação quando o nível qualitativo
da atividade não muda entre o início e o fim, sendo a qualidade definida
por normas específicas a cada tipo de atividade.

Percebo essa normatividade presente no Ensino de Artes Visuais como a apropriação
dos códigos específicos dessa área. Também compreendo que esses mesmos
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códigos não são exclusivos da História da Arte centrada no eixo EUA e Europa, mas
podem ser identificados no próprio ambiente que o estudante está inserido.
A fonte (1917) de Marcel Duchamp (1887-1968) revela um dos códigos da Arte, que
se refere ao processo de desmaterialização do objeto de arte, a valorização do
conceito em detrimento da matéria. Ou seja, é possível adensar as leituras de
determinadas obras de arte contemporâneas a partir da compreensão desse código.
Consequentemente, o domínio de diversos códigos permite o acesso aos sistemas de
saberes do patrimônio cultural que nos foi legado. Assim, a proposta da vídeoperformance interage com a concepção do código da desmaterialização do objeto de
arte, pois a ação performática é efêmera e está centrada no corpo, com as
visualidades locais, os costumes populares e com a percepção do estudante sobre
sua comunidade.

Figuras 32: Marcel Duchamp, Fountain, 1917/1964; cerâmica, esmalte

e pintura, (38.1 cm x 48.9 cm x 62.55 cm.1
(Fonte: www.sfmoma.org. Acesso em 2013)

Nessa ação, proposta para os estudantes, não há presença do professor durante a
execução. Eles conduzem a situação, decidindo rapidamente como proceder diante
das contingências latentes do cotidiano de um espaço urbano. É esperado que nesse
processo o estudante passe por três etapas: experiência estética imediata, reflexão
sobre a experiência estética e a reflexão fundamentada com o patrimônio cultural
artístico.
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O envolvimento dos estudantes através do corpo, dos afetos, do trabalho realizado no
ambiente fora da escola, de suas memórias pessoais, não torna os conteúdos da aula
em um objeto de análise distanciado do contexto escolar. Esta proposição afasta
minha prática docente da concepção tradicional de ensino, no sentido destacado por
Charlot (2013, p. 110): “a pedagogia tradicional visa emancipar a razão humana das
cadeias da emoção, do corpo e da natureza”.
O autor enfatiza que o rótulo de professores tradicionais, muitas vezes assume uma
semântica pejorativa, atrasada. Entretanto, não deixo de dialogar com o patrimônio
cultural que nos foi legado no campo da Arte, acredito também que se não houver
disciplina, como disposição para aprender não ocorre a aprendizagem significativa.
No dia 02 de fevereiro de 2015 realizei outra atividade com os estudantes do primeiro
período de Segurança do Trabalho (figuras 33 e 34). Após a explanação sobre a
identificação de códigos visuais presentes nas imagens que nos cercam, sejam elas
do campo da arte ou não, mostrando imagens da Arte estrangeiras e nacionais, bem
como textos de críticos de arte, propus que individualmente construíssem retratos uns
dos outros. Realizamos um sorteio, de modo que ninguém soubesse qual o nome e
que colega faria a representação. A proposta consistia em realizar um retrato do
colega de sala a partir da criação de um código visual que representasse
características percebidas ao longo do convívio escolar. Informei que a construção
dessas imagens não poderia incluir nenhuma referência direta a aparência física da
pessoa sorteada.
Sendo assim, no dia da apresentação das produções, ao passo que as imagens eram
apresentadas ao grande grupo, o debate foi estabelecido pela identificação
espontânea de características expressas na imagem em destaque. Nesse momento,
o aprendizado foi conduzido pela Arte, como forma de pensar, embora fosse claro
perceber que a situação transpassava esse campo do saber. Foi uma oportunidade
singular de ouvir e debater, frente a frente, de forma respeitosa, como o estudante era
visto pelo outro. Além disso, aprender a lidar com a recepção de uma percepção
imagética de suas ações no ambiente escolar, ou melhor, em um ambiente coletivo
assim como serão os espaços que desenvolverão suas atividades laborais, e outros
de interação social.
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Figuras 33 e 34: Produção imagética dos estudantes
(Fonte: Acervo próprio, 2014)

Por um lado, na defesa da sistematização do currículo escolar pautado em saberes
locais e comunitários esteve Midwinter que, nos anos de 1972, 1975 e 1977
desenvolveu a argumentação de que a função da escola como formadora de sujeitos
ativos e autônomos frente às determinações de seu meio. Por outro lado, Forquin
(1993, p. 134) coloca em suspeição o ato de privar os estudantes de saberes
“abstratos”, distantes do imediatismo de sua localidade, pois existe uma demanda
“mítico-simbólica” que não pode absolutamente ser satisfeita por uma pedagogia
estreitamente realista.
Além disso, Forquin aproxima do debate sobre currículo as reflexões desenvolvidas
por David Hargreaves, entre as décadas de 1960 e 1980, na Grã-Betenha. Este afirma
que um modelo de currículo que prioriza a comunicação escrita, preso a aplicação de
exames periódicos, onde “os professores conservam o monopólio da definição do que
é culturalmente importante, pode apenas ser gerador de frustação, de desvalorização,
até mesmo de alienação e perda da dignidade para um grande número de alunos,
muito particularmente daqueles de origem operária” (FORQUIN, 1993, p. 135).
Considerando esses aspectos, o currículo de Arte no campus Caruaru, com as ações
pedagógicas apresentadas aqui, não despreza a História da Arte e todo patrimônio
cultural apresentado sob a ótica de seus principais agentes, pelo contrário, trabalha
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com ela. A pouca carga horária deste componente curricular sugere ao docente uma
seleção de conteúdos. A produção artística pernambucana e, de modo geral, brasileira
obviamente não se sustentou somente de referências próprias. Os prêmios de viagens
ao exterior dos grandes Salões de Artes Plásticas e as Bienais internacionais são
exemplos de trocas de saberes que resultaram em influências estrangeiras na
produção brasileira. Sendo assim, a produção dos estudantes está fundamentada a
partir de estudos de artistas locais e de fora do país.
Rosa Iavelberg (2003), Doutora em Arte-Educação pela USP, com experiência em
formação docente, nos apresenta algumas considerações sobre o aprendizado em
Arte e o ambiente de sala de aula.
De acordo com Iavelberg (2003) o papel do professor de Artes Visuais consiste em
proporcionar aos estudantes o aprendizado para fazer e gostar de arte. Ela ainda
esclarece que a mediação é uma ação marcada por fatores cognitivos e afetivos, que
a atenção dispensada ao desenvolvimento de cada estudante favorece que estes
aprendam por curiosidade e interesse próprio.
Anteriormente vimos que Ausubel destacou o mecanismo mental que favorece a
aprendizagem significativa como importante para a interação de ideias. Para Iavelberg
(2003) é a situação de aprendizagem [o mecanismo] gerador da disposição para
aprender. Sendo, neste caso, a motivação um elemento basilar para que haja
interesse no aprendizado.
A cultura local assume um papel importante para a sensação de pertencimento, de
valorização dos grupos. Embora, assim como Forquin (1993), Iavelberg (2003, p. 12)
pondera que “estudar tais conteúdos não deve excluir outros recortes ricos e
estimulantes da aprendizagem”.
Por essa razão, entendo que a abordagem de expressões regionais, como está
prevista na Lei nº 12.287/2010, não pode aparecer de maneira isolada de conteúdos
que fazem parte de um patrimônio cultural compartilhado mundialmente, mesmo que
estes últimos tenham esse reconhecimento devido ao grande poder de difusão
midiática. Obviamente é possível mediar uma interação entre elementos de culturas
distintas, sem reforçar discursos hegemônicos de supremacia cultural. É preciso ter
consciência da própria ação docente e identificar no conhecimento prévio dos
estudantes caminhos para fazer dessa aprendizagem significativa.
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Diante disso, vale ressaltar a compreensão de hibridismo cultural:
As hibridações [...] nos levam a concluir que hoje todas as culturas são de
fronteira. Todas as artes se desenvolvem em relação com outras artes: o
artesanato migra do campo para a cidade; os filmes, os vídeos e canções que
narram acontecimentos de um povo são intercambiados com outros. Assim
as culturas perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham em
comunicação e conhecimento (CANCLINI, 1997, p. 29).

Para Canclini (1997, p. 01), o processo de hibridização cultural se dá
fundamentalmente sobre três eixos “a quebra e a mescla das organizações pelos
sistemas culturais, a desterritorialização dos processos simbólicos e a expansão dos
gêneros impuros”.
Nesse sentido, de acordo com Canclini (1997) é possível compreender que as culturas
híbridas estão diante do desmoronamento das antigas classificações que demarcaram
o popular, o culto e a massa, porque as culturas não estão mais em grupos fixos e
estáveis. Soma-se a isso a modificação da relação direta da cultura com os territórios
geográficos e sociais, levando em consideração a contribuição das migrações nesse
processo. Por fim, o processo de hibridização cultural registra a propagação dos
gêneros impuros como quadrinhos e grafites que estão distantes da noção de coleção
patrimonial, pois carregam em suas origens a existência nas fronteiras do visual e o
literário e ajudam a disseminar intersecções entre o culto, o massivo, o popular, as
produções artesanais e industriais.
A permissividade de trocas culturais, nesse contexto de hibridização, é motivadora
para a atuação nas fronteiras do que antes era fixo e territorializado. Assim, a
execução de performances no centro urbano torna-se convidativa para o estudante
sair do cubo branco da sala de aula com intuito de engendrar processos de
aprendizagens ambientados no cotidiano. É nesse espaço que a experiência estética
aproxima as referências discutidas em sala das influências da moda, da publicidade,
dos monumentos, dos hábitos.
O mesmo espaço que ambienta a definição de Richter (2003) sobre a estética do
cotidiano:
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A estética do cotidiano subentende, além dos objetos ou atividades presentes
na vida comum, considerados como possuindo valor estético por aquela
cultura, também e principalmente, a subjetividade dos sujeitos que a
compõem e cuja estética se organiza a partir de múltiplas facetas do seu
processo de vida e de transformação (RICHTER, 2003, p. 06).

As duas proposições que apresentei estão centradas nos sujeitos. As performances
que promovem a experiência estética fora do ambiente escolar estão alinhadas com
o meu compromisso com a área de atuação. Afinal, mesmo que os estudantes tenham
ingressado em um curso integrado a uma habilitação profissional eles podem dar
continuidades aos estudos através do Ensino Superior, além de que o contato com a
Arte e a Cultura, em maior ou menor envolvimento, acompanhará todos durante suas
trajetórias como cidadãos.
Quando o estudante desenvolve um pensar e fazer arte, nessas condições, não estão
simplesmente cumprindo com as obrigações para conclusão da disciplina, mas
inseridos em um processo de ensino-aprendizagem que intenciona fornecer subsídios
para o desenvolvimento da relação com a Cultura e a Arte.
Na proposição dos retratos, o cotidiano escolar torna-se tema para produção. Os
próprios estudantes, através da operação de códigos visuais, criam as representações
de seus parceiros de sala. Produzir códigos visuais que identifiquem o outro foi
oportuno para estabelecer um debate ético e o desenvolvimento da percepção.
Ao analisar o perfil do técnico em Segurança do Trabalho percebo que a capacidade
de liderança se apresenta como um dos atributos potencialmente otimizador da
atividade desse profissional. É esperado do egresso que ele seja um sujeito que atua,
avalia, desenvolve, orienta, coleta, organiza e analisa. Por isso é importante que
ele/ela tenha a capacidade se fazer compreensível para atuar na diminuição do
ambiente de risco que muitos trabalhadores estão expostos.

3.6. Entrevistas: a análise de dados sobre a relação com o saber em
Artes Visuais
A aplicação deste segundo questionário teve por objetivo destacar e analisar o
conhecimento prévio dos estudantes, a experiência destes com a disciplina de arte e
a relação entre Arte e cotidiano. Foram realizadas nove perguntas e a solicitação de
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construção de um mapa conceitual como instrumento de análise dos conhecimentos
prévios em Arte.
O critério para a escolha dos estudantes foi a vivência com a disciplina de arte do
IFPE campus Caruaru. Sendo assim, poderiam participar desde questionário tanto
aqueles que estavam matriculados na disciplina de Arte I quanto outros estudantes de
períodos posteriores que passaram por essa disciplina.
Inicialmente, o questionário indaga os estudantes sobre a importância do aprendizado
em Artes Visuais para a formação de técnicos em segurança do trabalho. Dos onze
estudantes, quatro responderam que o aprendizado em Artes Visuais não é
importante para a formação do Técnico em Segurança do Trabalho. Estes são do
terceiro período, onde surgem disciplinas voltadas ao perfil do técnico e já não há mais
contato com a disciplina de Arte.
Entretanto, algumas respostas sinalizam a importância da disciplina através da
compreensão da visualidade do ambiente de trabalho e o estímulo à criatividade.
Esses são aspectos favoráveis para construção do profissional com perfil propositivo,
atento às relações pessoais que tragam melhorias para a atividade laboral.
Sete estudantes destacaram pontos importantes do aprendizado em artes visuais na
formação do Técnico em Segurança do Trabalho. Entre outros aspectos eles
afirmaram que a Arte é necessária; que é preciso ver o local de trabalho com outros
olhos; porque quanto mais conhecimento temos sobre artes é melhor; para que
possamos reconhecer os mais diversos tipos de estrutura no local de trabalho; porque
devemos ter um conceito de artes básico para todos os cursos e, por fim, a Arte é
necessária para estimular a criatividade no seu trabalho.
O desenvolvimento da crítica sobre a visualidade local é proposto na disciplina de Arte
I. Além disso, há atividades voltadas para a experiência corporal do estudante, seja
no centro urbano, na residência, na escola.
O questionamento da visualidade pode ser ampliado pelo emprego de metodologias
diversas. Uma delas é a interação direta do estudante com o seu ambiente no sentido
de colocá-lo como autor do recorte de realidade que tenciona questionar. Para isso, o
ensino utiliza e vai além das projeções em sala de aula, que também são importantes,
109

pois permitem aproximar o estudante de imagens geograficamente afastadas de seu
convívio.
As concepções apresentadas pelos estudantes neste questionário são valiosas para
ancorar novos conteúdos e favorecer o desenvolvimento de aprendizagens
significativas e das competências esperadas para a disciplina.
Os argumentos dos dois estudantes que não perceberam a importância do
aprendizado em Artes Visuais foram: “que não encontram relação entre artes e o
curso” e “que o ensino da mesma não aborda nenhum conteúdo para o curso”.
Diante do cruzamento das informações coletadas, para o estudante do primeiro
argumento a disciplina de Arte auxilia o aprendizado da Arte, ou seja, um fim em si
mesmo. Em outra resposta ele admite que aprende novos conteúdos e que percebe
uma relação com o cotidiano. O questionário ainda revelou que este estudante não
participa da produção figurativa do Alto do Moura, tampouco pratica alguma forma de
expressão artística fora da escola. Isso indica que o seu contato com a Arte e o
pensamento sobre a mesma se dá estritamente por meio da escola, revelando o quão
importante e imprescindível deve ser o seu ensino para que o estudante possa
vivenciar, refletir e estabelecer conexões e sentidos da Arte com a própria vida e o
cotidiano em que está inserido. A ausência de relação entre a arte e o curso relatada
pelo estudante pode indicar que não houve aprendizagem significativa para ele por
meio do estudo da arte.
No entanto, é preciso destacar que o princípio da teoria da aprendizagem significativa
(AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2006) é a produção de significados através da
ancoragem de novas informações na estrutura cognitiva preexistente no estudante.
Novak (2010) defende que o aprendizado significativo ocorre quando o material
trabalhado for conceitualmente claro e relacionável com o conhecimento prévio, para
isso é preciso que o estudante possua conhecimento prévio relevante e tenha vontade
de aprender.
Para Carl Rogers a educação se torna fútil se não produz significado pessoal, por isso
é preciso cuidado para que a ação pedagógica não trabalhe com elementos que façam
sentido apenas para o professor (ZIMRING, 2010).
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Nesse sentido, será que aquele estudante atingiu o princípio da aprendizagem
significativa? Será que a minha atuação no processo de ensino-aprendizagem precisa
encontrar outras estratégias de envolvimento dos estudantes para que os mesmos
identifiquem relações e conexões com a vida?
O outro estudante que afirma que o Ensino de Arte não traz conteúdos para o curso
técnico também encontra a relação da arte com o cotidiano, quando há situações que
exigem a criticidade do indivíduo. Assim como o estudante anterior, ele não participa
da produção figurativa do Alto do Moura e alegou não desenvolver nenhuma forma de
expressão artística.
Apesar destes não perceberem uma relação direta entre o aprendizado em Arte e a
formação técnica, em todos os questionários os estudantes perceberam a relação
entre a Arte e o cotidiano e apresentaram respostas que dizem que a arte ajuda na
compreensão de diversos assuntos artísticos, pois no cotidiano nos deparamos com
situações que devemos ser críticos e onde andamos ou estamos sempre tem um
exemplo de arte visual.
O IFPE, campus Caruaru, está localizado no bairro do Alto do Moura, grande centro
de Arte figurativa, mantido em sua tradição. Por esse motivo, uma das perguntas do
questionário foi direcionada para a investigação da relação dos estudantes com esse
ambiente. O gráfico abaixo agrupa as respostas dos estudantes pesquisados a
seguinte pergunta: Como você classificaria uma aula de Artes Visuais que explore a
arte figurativa do Alto do Moura?

Figuras 35: Gráfico das respostas dos estudantes sobre a classificação de
uma aula com a temática da arte figurativa do Alto do Moura.
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Para o historiador Eric Hobsbawn (1984, p. 10) a tradição é caracterizada pela
invariabilidade, numa relação com o passado que impõe práticas fixas. Por outro lado,
o costume permite algumas inovações, mas sem perder o vínculo com o passado que
está ligado.
A partir desse pensamento é possível entender que as práticas fixas do trabalho de
modelagem no barro, principal atividade econômica do Alto do Moura, é preservada
como tradição local. Esse ambiente faz parte do convívio familiar de alguns estudantes
que ingressam no IFPE.
As tradições e costumes locais são referências culturais já popularizadas por grande
parte daqueles que habitam a cidade de Caruaru. Mesmo com a perspectiva de ser
um assunto demasiado repetitivo, diante da exposição do turismo, da mídia, de outras
disciplinas cursadas na escola, os estudantes consideraram como boa e estimulante
uma possível aula de Artes Visuais que abordasse a arte figurativa em questão.
Nenhum dos que responderam participaram diretamente dessa produção local.
Entretanto, as respostas a seguir revelam o sentimento de envolvimento com a cultura
produzida em Caruaru:


Sairíamos do nosso ambiente de aula, em que se explica apenas o de fora,
para apreciarmos algo próximo de nós;



Dá mais valor a nossa cultura.

Desenvolver a reflexão em Arte através da experiência corporal do estudante, pelos
lugares de seu convívio, é promover um ambiente propulsor da interação do
conhecimento prévio do estudante com outros que serão apresentados na ação
pedagógica do docente.
Ao refletir sobre minha prática docente, considerando as respostas dos estudantes,
observo que os saberes expressos nesse local são relevantes para a construção de
sentido em arte. O processo de retirada, modelagem, queima e pintura envolve muitas
pessoas de habilidades distintas. É comum nos ateliês do Alto do Moura a presença
de várias pessoas trabalhando na produção de peças de barro.
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Estas habilidades são marcadas por sensações de pertencimento, pois dão forma aos
costumes locais, bem como estão inseridas no compartilhamento do ambiente de
trabalho por familiares e conhecidos. Desse modo, a investigação do local de atuação,
especialmente através da pesquisa, me proporciona como docente a oportunidade de
ambientar o processo de ensino-aprendizagem como subsídio para que, cada vez
mais, o estudante consiga estabelecer suas próprias conexões.
A aprendizagem significativa não ocorre pela simples referência ao cotidiano do
estudante. É necessário que haja produção de significado. Moreira (2012, p. 02)
afirma que o conceito subsunçor é “um conhecimento específico, existente na
estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo
conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto”.
Praticamente todos responderam que aprendem novos conteúdos na disciplina de
Arte. Apenas um negou. Assim, oito informaram que aprendem muitos e novos, um
que aprende poucos e outro não aprende nenhum conteúdo novo. Dos que afirmaram
aprender, destacaram, principalmente pintores e obras famosas. Esses elementos
destacados talvez indiquem que os estudantes ainda revelem aspectos de uma
aprendizagem centrada no modelo linear, cronológico e europeu, largamente
difundido nos livros de história da arte e livros didáticos.
Certamente, na minha prática docente há o estudo de pintores e obras famosas,
elencados pela história da arte e que circulam como códigos visuais em meios
midiáticos. No entanto, não sigo a cartilha do linear, cronológico e europeu. O estudo
de produções artísticas de culturas distintas torna-se pertinente diante do fluxo
intercultural de informações que a atual capacidade de comunicação do ser humano
possibilita.
Diante disso é oportuno revisitar, ainda que brevemente, alguns aspectos do processo
de ensino-aprendizagem em Arte que participei durante os anos da Educação Básica.
Afinal, ao detectar que as referências apontadas pelos estudantes são pintores e
obras famosas compreendo a necessidade de reforçar o diálogo com a produção local
e outras possibilidades do fazer artístico que talvez não tenham sido trabalhados em
experiências de Ensino de Arte anteriores a minha prática.
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Desse modo, recordo de algumas referências das aulas de arte que tive durante os
anos da educação básica. O contato com o aprendizado em Arte na educação formal
foi durante o Ensino Fundamental e no primeiro ano do Ensino Médio, que concluí em
2002. A escola, atualmente desativada, está situada no Bairro de Maria Farinha, na
cidade do Paulista que faz parte da região metropolitana do Recife-PE.
A professora iniciou sua trajetória na escola como professora polivalente da educação
infantil e logo, por paixão e aptidões artísticas foi convidada para lecionar a disciplina
de Arte. Formada em Pedagogia ela trouxe para escola apresentações de maracatu
e de grupos indígenas que enchiam o salão. Lembro de aulas que estabeleciam uma
relação entre a produção industrial e arte, mostrando o design como ato criador. Outra
lembrança marcante foi um passeio para o bairro do Alto do Moura, em Caruaru-PE,
para ver a produção figurativa de barro. Foi a primeira vez que estive no local que
trabalho hoje.
No entanto, a escolha do ensino da arte como profissão surgiu do estímulo e da prática
do desenho que começou cedo no ambiente familiar e estendeu-se pela vida escolar.
Busquei em livros de história da arte um complemento para o que via na escola, e
assim, até chegar na Graduação em Licenciatura em Desenho e Plástica da
Universidade Federal de Pernambuco fui construindo um conjunto de referências de
produções artísticas.
Curiosamente, não conhecia uma determinada produção de Arte que acontecia ao
meu lado durante os anos de Ensino Médio. Saí da educação básica sem conhecer
situações e objetos criados por artistas que, por vezes, carregam o perigoso rótulo de
“arte contemporânea”. Os artistas das vanguardas europeias do século XX foram as
minhas últimas referências no Ensino Médio em termos de desenho, pintura e
escultura.
Ensinar implica fazer escolhas. Seguir um modelo linear e eurocêntrico? Valorizar a
produção de cultura local? Trabalhar prioritariamente com as imagens difundidas
pelos meios de comunicação? Levar os estudantes o maior número de vezes para
espaços que possibilitem o contato direto com a obra de arte? Todas essas questões,
e tantas outras, entram em evidência cada vez mais que me questiono e busco as
contribuições do Ensino de Arte destinado aos estudantes.
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É através da reflexão durante e sobre a ação docente que sou impelido a não
reproduzir práticas de ensino que vivenciei, ainda que estas tenham sido exitosas.
Obviamente, isso se dá também em virtude da contextualização que é importante na
aprendizagem significativa.
Soma-se a isso a contribuição para a composição de identidades culturais, já
sinalizadas nas respostas dos estudantes sobre a expectativa deles diante de uma
aula de arte que abordasse a cultura local. No contexto de diversas influências globais
o Ensino de Arte encontra as tensões entre produções que possuem diferentes
poderes de difusão.
Para Stuart Hall (2005) a pós-modernidade aponta para a fragmentação das
compreensões sobre nacionalidade, raça, etnia, classe, gênero e sexualidade. Tudo
isso está diante da descentralização do ocidente, irrompendo fronteiras e gerando
novas formas de relação entre o global e local. Cenário do surgimento de novas
identidades culturais e de grupos resistentes ao processo de hibridização cultural.
Nesse contexto, a internalização de significados e valores marcam as várias
identidades culturais que, por sua vez, compõem o sujeito pós-moderno. É na
projeção de si nessas identidades culturais, na concepção de sujeito sociológico, que
há uma interação entre o sujeito e os ambientes sociais. A globalização contribui para
tornar essa projeção cada vez mais provisória, variável e problemática. Portanto:
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente
(HALL, 2005, p. 13).

De acordo com Hall, as identidades culturais não estão alheias aos afrouxamentos de
fronteiras provocados pela globalização. A nação é um sistema de representação
cultural, onde as identidades culturais representam vínculos com lugares, símbolos e
eventos. Por isso, “as culturas nacionais, ao produzirem sentidos sobre a ‘nação’,
sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades” (HALL, 2005,
p. 51).
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Contudo, Hall (2005) é cauteloso em relação a concepção de que a globalização
possa minar as identidades e as culturas nacionais. Para ele, há uma nova articulação
que produz novas identificações entre o global e o local.
Barbosa (1998. p. 14) enfatiza que “a identidade cultural não é uma forma fixa e
congelada, mas um processo dinâmico, enriquecido através do diálogo e troca com
as outras culturas”. Nesse sentido, levando em consideração o fluxo de informações
que os estudantes têm acesso, ao fazermos as escolhas para estruturar a disciplina
de arte o professor não estaria estabelecendo uma relação de força entre diversos
códigos? Será que ele debate com os estudantes sobre essas relações de força?
Afinal, os mesmos podem ter hierarquias de produções artísticas que dificultem o
diálogo com o que é apresentado pelo professor. Sendo assim, esse seria um espaço
para uma atuação que apresente formas legítimas de relacionamento entre diferentes
processos de criação, através da interação de diversos códigos visuais, artísticos,
culturais.
Todo esse debruçamento sobre a própria prática docente faz parte daquilo que
Philippe Perrenoud (2002) chamou de ação reflexiva. A reflexão durante a ação
quando há procura por estratégias que permitam a conexão das informações
trabalhadas pelo professor com o conhecimento prévio do estudante (AUSUBEL,
2003). A reflexão sobre a ação, que faço neste momento, ao tomar a minha prática
docente como objeto de reflexão, de pesquisa acadêmica.
Compreendo que mesmo com a experiência satisfatória do aprendizado em arte, que
desenvolvi nos anos do Ensino Médio, a minha prática é a todo momento constituída
por escolhas que me direcionam para um ensino diferente daquele que vivenciei.
A experiência das performances, por exemplo, apontam para saberes e competências
de um fazer Arte que vai além da memorização de nomes e obras de grandes artistas.
Evidentemente, que não há nada de errado em conhecer artistas de diversos meios
culturais, desde que haja produção de sentido para o estudante. Mesmo assim, os
estudantes do terceiro período que responderam ao questionário não destacaram
essa atividade como parte dos conteúdos aprendidos na disciplina. Essa ausência,
provavelmente, reflita que o aprendizado não foi significativo para eles ou até que a
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compreensão deles sobre o que é conteúdo ainda esteja atrelada ao modelo de ensino
linear, cronológico e europeu.
Quando o professor não oferece um ensino capaz de fazer o estudante apropriar-se
de um saber, ou quando o estudante não está disposto a entrar numa atividade
intelectual, a despeito de qualquer tentativa do professor, o processo fracassa
(CHARLOT, 2013). Considerando a argumentação do autor, o que leva um estudante
a afirmar que não aprende nenhum conteúdo novo nas aulas de arte? Esse dado
revela a presença de lacunas que foram silenciadas no processo de ensinoaprendizagem e escaparam a qualquer tentativa de ação pedagógica.
Fica claro, desse modo, que é necessário revisitar a própria prática docente e
investigar quais aspectos favorecem o silêncio do estudante. Torna-se oportuna a
construção de instrumentos de pesquisa ou abordagens individuais que permitam um
diagnóstico da relação com o saber durante e após a disciplina.
Charlot (2013) ainda defende que o prazer e os desejos são elementos fundamentais
da vida escolar. Os desejos fazem parte do processo de subjetivação que é
potencialmente gerador de transformações, quando os sujeitos interpretam sua
posição social. Ocupamos uma posição no mundo e ao mesmo tempo atuamos nele.
A partir disso, ele conclui que não se trata de motivar o estudante e sim de mobilizálo, pois a mobilização é um fenômeno interno ao contrário da motivação que é externa
ao estudante.
Moreira (2006) também percebe que é preciso mais do que motivação. Situa como
questão central a relevância do conhecimento e questiona sobre como provocar a
predisposição para aprender no estudante.
Iavelberg (2003) entende que a mediação no ensino da arte é marcada por fatores
cognitivos e afetivos. Para ela, a situação de aprendizagem é o mecanismo gerador
da disposição de aprender. Com isso, ressalta a motivação como elemento importante
para que haja interesse no aprendizado.
Conseguir promover um movimento interno no estudante, de modo que afetos e
desejos passem a ser decisivos na construção do conhecimento surge como um
anseio latente, mesmo com as diferentes posições sobre motivação.
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A partir dos autores que fundamentam a ação docente começo a perceber que alguns
aspectos da minha prática estão intencionalmente cada vez mais alinhados com a
proposta de aprendizagem significativa. Percebo isso através da oportunidade
singular de uma reflexão crítica sobre o próprio fazer com o aporte de um referencial
teórico e da orientação de um programa de Pós-Graduação. É a indissociabilidade
entre ensino e pesquisa. Também pela aplicação de instrumentos de coleta de
informações sobre o conhecimento prévio, seja pela construção de mapas
conceituais, meus registros de aulas ou depoimento de estudantes. Além disso,
promovendo o desenvolvimento do pensamento artístico na sala de aula e no
cotidiano, buscando um contato com objetos potencialmente significativos.
Desse modo, ainda sobre as performances, que é uma maneira específica de ação
artística, na qual o corpo é um suporte artístico que pode ou não interagir com objetos.
Além disso, nas performances há possibilidade de interação entre elementos das artes
visuais, do teatro, dança, músicas, entre outros.
Estas foram elaboradas por estudantes, que escolheram o tema e o local para
execução da ação artística. Minha atuação residiu no diálogo sobre a projeção do que
foi executado no espaço urbano, alertando sobre possíveis complicações, debatendo
sobre a visibilidade da ação e, às vezes, sugerindo alterações. No dia da execução
da performance não houve a presença do professor, os estudantes foram ao espaço
escolhido para executar a ação previamente estruturada, embora o imponderável
cotidiano poderia exigir deles a improvisação.
São aproximadamente 15 performances desde o segundo semestre de 2013. A
imagem que inicia este capítulo é uma compilação de registros de algumas dessas
performances. Este acervo é um registro de várias proposições artísticas onde a
presença do corpo no cotidiano faz parte de uma aprendizagem que se constrói nas
fronteiras entre espaços de socialização internos e externos à escola.
Charlot (2013, p. 160) afirma que “na escola quem aprende não é o eu empírico, não
é o eu da experiência cotidiana; quem aprende na escola é o eu epistêmico, o que os
filósofos chamam de Razão, o eu pensante”. O autor acrescenta que na relação com
o mundo, com os outros e consigo mesmo, o estudante ascende ao eu epistêmico
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sem deixar de lado a experiência cotidiana. É nessa relação com o mundo que se
encontram as fronteiras do Ensino de Arte do IFPE, campus Caruaru.
A intensa produção de cerâmica figurativa de Caruaru, que tradicionalmente
representa modos de viver e ser, costumes e personagens do cotidiano, tem como
uma de suas características a representação de situações de um cotidiano
potencialmente gerador de identificações. A conexão dessa produção local com outros
processos de criação surge quando o cotidiano é alçado como questão central para o
desenvolvimento da produção dos estudantes. Assim, artistas como Jonathas de
Andrade (1982- ), Cildo Meireles (1948- ) e Andy Warhol (1928-1987) compõe um
referencial teórico de diálogo através das maneiras distintas desses artistas darem
visibilidade as questões do cotidiano.
Preocupado com a produção de sentido abordo o cotidiano como conteúdo da aula
em vez de adotar rótulos como Artesanato e Pop Art, na tentativa de evitar a
compartimentação de informações desconexas que podem acontecer pelo
distanciamento geográfico e temporal de produções artísticas estrangeiras.
Esta dissertação me fez tomar consciência de que a interação entre culturas
diferentes, através de suas artes, e as relações de força entre códigos locais e globais
são aspectos da minha prática docente adquiridos no processo indissociável de
ensino e pesquisa.
Na perspectiva de uma aprendizagem intercultural compreendo que conhecer e
vivenciar a cidade nas suas tensões e contradições, dialogar com os artistas locais, ir
aos teatros, cinemas, espaços de convivência, ver as imagens que circulam no
ambiente urbano, é um modo de apreender códigos visuais locais e enriquecer a
interação com produções de outras culturas. Assim, procuro trazer artistas pelas
provocações disparadoras de suas obras em vez de buscar elementos generalizantes
para classificar sujeitos em grandes rótulos como Arte Moderna e Contemporânea.
Essa discussão repercute diretamente na compreensão de identidade cultural que o
crítico de arte Moacir dos Anjos (2005, p. 05) sintetiza bem:
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O que distingue uma cultura local de outras quaisquer não são mais seus
sentimentos de clausura, afastamento ou origem, mas as formas específicas
pelas quais uma comunidade se posiciona nesse contexto de interconexão e
estabelece relações com o outro. Por força dessas mudanças, a noção de
identidade cultural é instada a mover-se do âmbito do que parece ser
espontâneo e territorializado para o campo aberto do que é constante
(re)invenção.

O autor insere a reflexão sobre a identidade cultural no contexto globalizado alertando
para a capacidade de reação e adaptação das culturas não hegemônicas diante da
suposta homogeneização cultural engendrada pelas culturas com maior poder de
difusão midiática.
No entanto, é preciso lembrar que enquanto professor sou também agente de difusão
cultural e os meus discursos e escolhas podem ser decisivos nessa relação de forças
entre culturas com poder de difusão diferentes. Foi a partir do estudo sobre
aprendizagem significativa que percebi que não basta apenas apresentar a produção
local, é preciso provocar a internalização de significados.
Para isso, precisei pesquisar sobre a produção artística do Alto do Moura, estabelecer
relações como o meu conhecimento sobre História da Arte, com minhas experiências
de contato com Arte em museus e eventos no Recife-PE. Visitei pessoalmente ateliês
e conversei com os produtores para potencializar a minha experiência estética com a
arte figurativa dessa região. A partir disso, busquei relacionar essa prospecção da
produção artística local com o meu conhecimento prévio e dos estudantes.
Nenhum dos estudantes entrevistados afirmou participar diretamente da produção
figurativa do Alto do Moura. Cinco informaram que praticam alguma atividade artística
após o horário escolar. Dentre estas foram citadas a dança, o teatro, o desenho e
música.
O questionário finaliza com a construção de mapas conceituais produzidos pelos
estudantes. Nove responderam a esse instrumento de pesquisa que tem por objetivo
revelar aspectos do conhecimento prévio através diagramas de significado entre
conceitos.
A técnica dos mapas conceituais (figura 36) foi desenvolvida por Joseph Novak
(1932- ) e estabelece uma organização e representação do conhecimento. Está
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fundamentada na teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e apresenta uma
organização gráfica de conceitos e suas relações de significado.

Figura 36: Mapa conceitual.
(Fonte: NOVAK, J; CAÑAS, A. 2010)

Para Novak (2010, p. 12) o conceito é uma “regularidade percebida entre eventos ou
objetos, designada por um rótulo”. O autor ainda define as proposições como
enunciações acerca de um objeto ou evento no universo, também conhecidas como
unidades semânticas formadas por um ou mais conceitos.
Sobre os mapas conceituais Tavares (2007, p. 85) esclarece que:
Quando um aprendiz constrói o seu mapa conceitual ele desenvolve e
exercita a sua capacidade de perceber as generalidades e peculiaridades do
tema escolhido. E nesse sentido pode construir uma hierarquia conceitual,
iniciando de características mais inclusivas para as mais específicas,
tornando clara a diferenciação progressiva, um dos conceitos chaves da
teoria de Ausubel.

Propus aos estudantes a elaboração de mapas conceituais a partir de um modelo
semiestruturado. Eles foram orientados no questionário que poderiam inserir suas
próprias conexões entre os conceitos descritos. Assim, a pergunta que impulsionou a
construção dos mapas foi: O que todos deveriam saber em Artes Visuais?
Essa proposta de mapa conceitual está em sintonia com a tese de doutorado de
Regina Célia Alegro (2008) que investigou o conhecimento prévio e a aprendizagem
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significativa de conceitos históricos no Ensino Médio. É esperado que esse
instrumento de coleta de dados revele aspectos sobre o conhecimento prévio em Arte
dos estudantes de Segurança do Trabalho.
Mesmo com as orientações sobre a construção dos mapas conceituais nenhum dos
estudantes escreveu as relações de conexões entre os conceitos. Dos nove que
responderam os mapas conceituais, apenas em um dos mapas foi possível perceber
que a estudante sinalizou de lápis o cruzamento de linhas entre os conceitos, mesmo
assim apagou. Sendo assim, apenas uma estudante se aproximou da relação de
significado entre conceitos que os mapas conceituais propõem.
Em outro momento, no decorrer das aulas questionei os estudantes do segundo
período, nas três turmas em que leciono, e poucos afirmaram já ter ouvido falar em
mapas conceituais, e mesmo estes não souberam explicar.
Novak (2010, p. 17) alerta que:
Os alunos muitas vezes comentam que é difícil acrescentar palavras de
ligação às 'linhas' de seus mapas conceituais. Isso se deve a má
compreensão do relacionamento dos conceitos – e são as palavras de ligação
que especificam esse relacionamento.

Na foto 37 foi possível verificar como uma das estudantes representou o
conhecimento sobre um tema do Ensino de Arte que é relevante para ela. Assim, no
diagrama que sugere uma ordem de sentido hierárquica, embora mapas conceituais
não necessariamente seguem uma estrutura hierárquica, a estudante elencou o tema
“O Sentido da Arte”.
Na coluna da esquerda ela ordenou palavras relacionadas ao subtema: “Visualização
da Arte”. Época, formas, traços, cores e personagem seguem logo abaixo. Na coluna
da direita, outro subtema é apresentado: Interpretação. Neste último as palavras
relacionadas foram situação, sentimento, interpretação, sentido e atualidade.
Mesmo sem escrever nas linhas a conexão entre os conceitos a estudante do primeiro
período manifesta com esse mapa conceitos relacionados a sua compreensão da
Arte. Na coluna referente a visualização da arte estão elencados códigos imagéticos,
necessários para a compreensão e o estabelecimento de significado dentro do que
ela propõe. Na outra coluna, os conceitos relacionados com a interpretação da arte
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vão além desses códigos, quando a estudante apresenta sentimento, sentido e
interpretação. Estes irão exigir do leitor/fruidor da arte outros saberes e outras
experiências desencadeadas a partir da arte.
Foto 37: Mapa conceitual desenvolvido por uma
estudante de Segurança do Trabalho. 2015.
(foto: Rafael Alves, 2015)

Ao preencher o diagrama a estudante organizou seu conhecimento prévio sobre o que
confere sentido a arte. É possível perceber que ela apropria-se de seu conhecimento
prévio na medida em que estrutura hierarquicamente conceitos presentes em sua
memória, oriundos de uma experiência de vida.
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Sobre a visualização ela apresenta três elementos da sintaxe visual: cores, formas e
traços. Épocas e personagem foram elencados por ela, mesmo que para serem
reconhecidos necessitem da interpretação dos códigos visuais.
Quanto a interpretação da Arte basicamente ela destacou que estão associados a
acepção de sentimento e a contextualização na interpretação da atualidade. Aspecto
importante para articulação dos saberes que instrumentalize o sujeito para fazer
leituras de ambiente.
A ausência das conexões entre os conceitos, escrevendo nas linhas do diagrama,
dificulta apreensão de como a estudante de fato compreende a relação entre os
conceitos. Sendo assim, para a estudante o domínio dos códigos visuais e sua
interpretação são aspectos centrais para conferir sentido a Arte.
A escolha do sentido da Arte como tema é um fator positivo, um desejo de aprender
a aprender. Esta estudante, no questionário, relata que pratica arte fora da escola
através de aulas de canto, instrumento e teatro. Além disso, acredita na importância
do Ensino de Artes visuais tanto para sua formação técnica quanto para a vida e
classifica como boa uma aula sobre a arte figurativa de Caruaru, mesmo sem
participar de sua produção.
A aplicação do mapa conceitual não se mostrou um instrumento eficaz para revelar o
conhecimento prévio dos estudantes. Percebi isto diante das dificuldades
apresentadas para desenvolver este instrumento de organização do conhecimento. A
pouca familiaridade dos estudantes com os mapas conceituais causou um
estranhamento, por ser um instrumento pouco explorado na vida escolar desses
sujeitos.
Apesar disso, uma estudante aproximou-se da expectativa desta pesquisa para
construção do mapa conceitual (figura 37). Posteriormente a familiaridade com a
prática de construção de mapas conceituais possa permitir aos estudantes mais um
recuso para organizar o conhecimento prévio e estabelecer conexões com novas
informações.
A compreensão desses dados serve para avaliar e desenvolver a minha prática
docente. Nesse sentido, é oportuno destacar que foram encontradas compreensões
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aparentemente equivocadas de outros estudantes na estruturação dos conceitos. Em
um mapa conceitual é muito importante escrever nas linhas de ligação qual a relação
entre os conceitos.
Verifiquei que outra estudante elencou conceitos relacionados ao tema: Tipos de Arte.
Sobre isto, ela selecionou palavras em dois subgrupos: Expressão visual e Expressão
musical e corporal. Dentre as palavras do segundo grupo estava cinema. Mesmo que
o cinema represente em algumas ocasiões a dança e a música sua experiência se dá
sobretudo através da imagem. Desse modo, mais importante do que atestar um
equívoco ou um acerto é saber como o estudante estruturou a compreensão sobre os
conceitos. Se esta estudante estivesse escrito qual a relação entre expressão musical
e corporal com o conceito de cinema haveriam subsídios para analisar o seu
entendimento sobre Artes Visuais.

3.6.1. Entre os pares: Entrevista para os Docentes
Uma entrevista estruturada com 11 perguntas foi aplicado para os 8 dos 9 docentes
de disciplinas técnicas do curso de Segurança do Trabalho. Um docente não foi
incluído na pesquisa, pois ingressou no IFPE – Campus Caruaru recentemente no
segundo semestre de 2015. Desse modo, a análise desta entrevista estruturada foi
desenvolvida a partir dos 4 docentes que responderam.
A proposta da aplicação desta entrevista estruturada é a coleta de informações
relacionadas à especificidade da organização do Ensino Médio na modalidade
integrada, interdisciplinaridade entre a arte e o conhecimento técnico e ao
entendimento desses docentes sobre o Ensino de Arte.
As informações coletadas revelam que os docentes pesquisados consideram a
relação entre Ensino Médio e formação técnica como boa ou excelente. Todos
trabalham no regime de dedicação exclusiva, possuem no mínimo um mestrado como
última titulação e lecionam em três turmas por semana, em média. Também acumulam
experiência na modalidade de ensino técnico subsequente, uma oferta de formação
técnica com dois anos de duração para aqueles que já possuem o Ensino Médio
completo.
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Destacam, no Ensino Médio Integrado, a boa aprendizagem, as oportunidades de
desenvolvimento técnico, possibilidade de formação continuada e contato com outros
cursos como fatores importantes para o crescimento social e profissional do
estudante. Por outro lado, apontam a interação entre empresa escola e entre as
disciplinas do curso, como aspectos que devem melhorar nesta modalidade de ensino.
Vale ressaltar que a integração entre as disciplinas é uma orientação prevista nas
Diretrizes Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 46):

No tocante aos cursos articulados com o Ensino Médio, organizados na forma
integrada, o que está proposto é um curso único (matrícula única), no qual os
diversos componentes curriculares são abordados de forma que se explicitem
os nexos existentes entre eles, conduzindo os estudantes à habilitação
profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo em que concluem a
última etapa da Educação Básica.

Outra especificidade da modalidade integrada avaliada pelos docentes foi a grande
quantidade de disciplinas que os estudantes cursam durante seis meses. Dois
docentes não acreditam que o atual quantitativo de disciplinas pode comprometer a
qualidade do ensino, porém não apresentaram argumentos que ratifiquem essa
opinião.
Os outros dois destacam que seis ou sete disciplinas seriam suficientes. Um destes
justifica sua afirmativa nas possibilidades do estudante melhorar o acompanhamento
das aulas e aprofundar o conhecimento dos conteúdos trabalhados. Para ele, isso
requer tempo, concentração e dedicação. O outro docente sugere uma disciplina por
dia, e que a flexibilização da carga horária poderia favorecer os interesses dos
estudantes.
Todos os docentes foram incisivos na afirmativa da interdisciplinaridade como fator
positivo na formação do técnico em segurança do trabalho. Declararam que as
disciplinas da Formação Geral podem interagir com disciplinas técnicas como
Programa de Segurança do Trabalho, Registro de Acidentes, Normas de Higiene
Ocupacional, Layout, Estatísticas de Segurança do Trabalho, Riscos Químicos,
Riscos Biológicos, Psicologia do Trabalho, Relações Humanas no Trabalho e
Desenvolvimento Interpessoal.
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Além disso, os docentes acreditam que esta interação potencializa o desenvolvimento
de habilidades como empatia, cooperação, mediação de conflitos, liderança, boa
comunicação, e viabiliza o senso crítico do estudante através de fatos reais ou
fictícios.
Em relação a disciplina de Arte um dos professores citou a possível interação entre
doze disciplinas técnicas e destacou a sinalização de segurança como uma zona de
interseção entre essas áreas do conhecimento. Ressaltando os aspectos como as
cores, o texto, a imagem do humano e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Também menciona que a elaboração de banners, placas e gráficos estatísticos
melhoram a atuação do técnico.
Na interação com a disciplina de Arte vale ressaltar o desenvolvimento da capacidade
analítica que Barbosa (2008) sinalizou para as profissões que, de algum modo, lidam
com imagem. A autora também elenca outras contribuições do aprendizado em arte:

Através das artes é possível desenvolver a percepção e a imaginação,
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica,
permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de
maneira a mudar a realidade que foi analisada (BARBOSA, 2008, p. 16).

A contribuição dos docentes com esse questionário revela que não há um consenso
quanto a organização do Ensino Médio Integrado no seu atual formato. Compartilho
do posicionamento dos que defendem a alteração da carga horária das disciplinas e
da redução da quantidade delas por período.
Com apenas duas aulas semanais a disciplina de Arte enfrenta o desafio de promover
uma aprendizagem que permita o diálogo do estudante tanto com as produções que
circulam tanto em museus, galerias, centros culturais, cinemas, quanto outras
produções presentes no seu convívio. Assim, além dos estudantes saberem interagir
com o cenário artístico de seu tempo ainda é preciso propor nexos significativos com
outras disciplinas do curso técnico integrado.
De acordo com Charlot (2013, p. 178) um dos problemas fundamentais dos
professores é “incentivar e valorizar a atividade dos alunos e transmitir um patrimônio
acumulado por vários séculos”.
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É uma carga horária reduzida para apresentar e construir um repertório imagético que
seja capaz de promover conexões entre produções que foram largamente estudadas
pela História da Arte, a exemplo das vanguardas europeias do século XX, com as
referências culturais da localidade dos estudantes.
Esse repertório enriquece a experiência em Arte na medida em que favorece diálogos
entre o referencial cultural do estudante com o que é apresentado nos aparelhos
culturais como museus, galerias, cinemas, festivais e muitos outros. Ampliar o acesso
e o diálogo com as mais diversas manifestações artísticas, desde a riqueza do que é
produzido no ambiente do estudante, até aquelas que estão inseridas nos grandes
circuitos de arte internacional.
Portanto, para também entrar em contato com produções do estado de Pernambuco
que circulam por aparelhos culturais como o Museu de Arte Moderna Aluísio
Magalhães – MAMAM, os centros Caixa Cultural e Santander Cultural, a galeria
Vicente do Rego Monteiro na Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ, há uma
necessidade do envolvimento deste Ensino com a Arte Contemporânea.
Entretanto, ao refletir sobre o currículo de arte na escola cabe a compreensão do
termo contemporâneo no sentido de coetâneo. Ou seja, toda a produção do momento
presente. O boneco de barro, a costura, os espetáculos de rua, os brincantes, os
artistas das bienais, a publicidade, o cinema, os grafites, os bordados e muitos outros
exemplos fazem do coetâneo um complexo de referências artísticas e culturais.
Mesmo com todas essas referências o que chega a escola como arte pode causar
distanciamento e ausências nos sujeitos, a despeito das hipóteses do docente. O
conhecimento prévio é um dos caminhos para estabelecer nexos entre o fluxo de
informações da relação entre docente e estudante.
Outro ponto importante das entrevistas estruturadas é a interdisciplinaridade entre a
disciplina de arte e as disciplinas técnicas. Ficou claro que a possibilidade de interação
com a Arte foi percebida pelos docentes. As respostas não ficaram restritas apenas a
afirmação da importância, mas evidenciaram os nexos entre os componentes
curriculares que as DCNs (2013) solicitam.
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As respostas apresentadas pelos docentes demonstram a percepção da Arte como
uma aproximação do design, ressaltando aspectos funcionais na criação de banners,
cartazes, sinalização de segurança que contribuam com a atuação profissional do
técnico. Arte como questionamento de visualidades na percepção do espaço e do
corpo humano, desenvolvendo cada vez mais um olhar apurado para as relações do
corpo no ambiente de trabalho. Como comunicação através das relações
interpessoais, haja vista que o Técnico em Segurança do Trabalho promove
capacitações de funcionários. Ressalto ainda que, mesmo não estando presente na
fala dos docentes, a figuração de situações de interesse para o trabalho do técnico
pode ser feita de maneira alegórica, apresentando relações entre pessoas e o
ambiente laboral.
Um dos docentes acrescentou que as habilidades sócio-afetivas promovidas pela
disciplina de Arte são igualmente necessárias para o bom desenvolvimento
profissional.

3.6.2. Entrevistas com os estudantes
Para compor a coleta de dados desta pesquisa foram realizadas sete entrevistas com
estudantes do curso de Segurança do Trabalho. Neste momento, o único critério que
norteou a escolha do público alvo foi ter concluído, pelo menos, uma das duas
disciplinas de Arte ofertada no campus Caruaru do IFPE. O convite para participar das
entrevistas foi realizado nas turmas do integrado desse curso técnico. Sete
compareceram para as dez vagas oferecidas. Não foi estabelecido nenhum outro
critério e a adesão foi espontânea para não comprometer a análise da amostra desta
pesquisa.
Os objetivos destas entrevistas foram a investigação de aspectos da formação
técnica, na modalidade integrada, do aprendizado interdisciplinar e da contribuição da
Arte para formação do estudante. Para Aguiar e Medeiros (2009) a entrevista
caracteriza-se pela interação entre pesquisado e pesquisador. É neste entendimento
que reside o interesse pela aplicação de entrevistas. Ou seja, a captação de
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informações que possivelmente seriam omitidas pelo crivo do ato da escrita, perceber
a mudança de entonação, as pausas, o vocabulário.
A escolha pelo modelo de entrevista estruturada foi em decorrência da necessidade
de captar opiniões diversas sem interferir em nenhuma delas. Foram realizadas nove
perguntas da mesma maneira para todos os entrevistados e, assim, facilitou a garantia
do foco nos objetivos almejados.
Belei et al (2008), numa revisão sobre o estado da arte em relação ao uso de
entrevistas nas pesquisas qualitativas, relatam que a preparação da entrevista requer
planejamento prévio e o comprometimento com a ética.
Sendo assim, a questão inicial da entrevista está relacionada a avaliação do estudante
sobre a formação técnica em Segurança do Trabalho, a partir dos quatro anos da
modalidade integrada.
Ao contrário de minhas expectativas, sobretudo com relação ao quantitativo de
disciplinas cursadas em seis meses, todos os estudantes entrevistados avaliaram
positivamente o atual formato do Ensino Médio Integrado em quatro anos. Um deles
entende que concluir o Ensino Médio com um perfil profissional é uma boa
oportunidade para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, assim como ter a
experiência e conhecer mais um campo de atuação profissional ajudará no
fortalecimento e no êxito da escolha do curso superior para dar prosseguimento nos
estudos. Outro ressalta a qualidade do ensino como fator decisivo na preparação para
o futuro profissional, “porque a gente já sai com uma profissão”. Além disso, ele
destaca que os quatro anos é um bom tempo para desenvolver as habilidades
necessárias ao perfil técnico almejado.
Uma estudante do sexto período, que possui uma experiência maior no curso,
conseguiu ser mais incisiva em sua fala ao perceber que o curso prepara muito bem,
dentre os aspectos já citados, para as relações interpessoais no ambiente de trabalho.
A preparação para a vida também foi levada em consideração por outro estudante: “é
o conhecimento que tem que levar para o resto da vida”.
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Essa fala é sintomática de uma consciência e desejo de aprendizagem significativa.
Um conhecimento que amplie a estrutura cognitiva e que favoreça novas conexões
na relação do estudante com o mundo.
Outro aspecto indicativo da possibilidade de aprendizagem significativa está na fala
de outra estudante, quando esta faz sua avaliação da disciplina: “são boas, produtivas
e eu sempre saio de lá vendo uma coisa nova no mundo, uma forma de Arte diferente”.
O quantitativo de mais de dez disciplinas em seis meses, durante os oito períodos do
curso, também foi avaliado pelos estudantes. Não acredito nesse excesso de
disciplinas em tão pouco tempo, embora reconheça a importância de todas as áreas
envolvidas com o Ensino Médio. Apesar de acreditar que essa organização curricular
apresente falhas que comprometem o desenvolvimento de aprendizagens
significativas, essa conjuntura obviamente não inviabiliza em definitivo a possibilidade
de experiências exitosas.
No IFPE, assim como nas universidades federais do Estado de Pernambuco, existe o
princípio da indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão. Por esse
motivo, há na própria instituição a possibilidade de relações diferenciadas com o
conhecimento, ao invés do acúmulo de informações em um curto espaço de tempo.
Mais uma vez as respostas dos estudantes contrariaram minhas hipóteses sobre a
percepção que eles possuem do formato do curso. Todos estão de acordo que o
quantitativo de mais de dez disciplinas em seis meses não compromete a qualidade
do ensino. Dentre os argumentos que pautam suas respostas estão: todas as escolas
são assim, muitas disciplinas é um incentivo ao estudo, melhora a capacidade de lidar
com problemas, se o aluno se dedica consegue, quanto mais disciplinas melhor.
Todos os entrevistados cursam de onze a quatorze disciplinas. Uma das estudantes
informou acreditar que até dezesseis disciplinas não comprometeria o ensino.
As entrevistas revelaram que para esses estudantes não há, ainda, um
questionamento estruturado sobre esse aspecto do formato de ensino vigente. É
possível perceber um conformismo diante de argumentos como “outras escolas são
assim”. Nenhum deles estabeleceu uma relação entre a escola, os docentes e o
quantitativo de disciplinas. Pelo contrário é possível perceber até o deslocamento da
responsabilidade do êxito exclusivamente para o estudante quando um deles
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compreende que não se trata da quantidade de disciplinas, mas de dedicação do
próprio estudante. Este êxito é de responsabilidade de todos os agentes envolvidos
no sistema educacional.
Ao serem questionados sobre como a Arte pode contribuir na formação do Técnico
em Segurança do Trabalho, todos reconheceram a importância dela. Apenas dois não
conseguiram associar a disciplina com o curso, mas perceberam sua importância.
Uma das estudantes revela que a contribuição da disciplina para sua formação se dá
quando ela aprende “a história, o que tem por trás das coisas, é...conhecer outros
mundos realmente nos leva a ultrapassar aquela realidade, aquela monotonia que a
gente vive”.
As interações entre a Arte e Segurança do Trabalho apontadas pelos estudantes
foram diversas. Uma das estudantes compreende que a Arte possibilita ver o mundo
de outro jeito, por ângulos diferentes, e relaciona essa habilidade ao momento em que
o técnico deve perceber as possibilidades de acidentes em um ambiente laboral de
risco.
Outra estudante destaca o desenvolvimento da criatividade como fator positivo na
preparação para lidar com trabalhadores mais 'difíceis'. Afinal, além de compreender
o ambiente de risco, o técnico tem a incumbência de promover ações que façam os
trabalhadores compreenderem os riscos e evitá-los.
A Arte também foi vista em aspectos que não necessariamente possuem relação
direta com a profissão de técnico. Nesse sentido, os estudantes declararam que a Arte
contribui para o desejo de ser uma pessoa culta, conhecer histórias, épocas, artistas
e suas obras, saber encontrar significados a partir de produções. A preparação para
o ENEM, favorecendo o ingresso no Ensino Superior, está também entre os interesses
dos estudantes que percebem na leitura de imagens um diferencial para melhorar o
rendimento nesse exame.
A interação entre a disciplina de Arte e outras do curso técnico foi percebida por
poucos. Uma estudante, mesmo descrevendo parcialmente que o perfil do técnico é
verificar se o trabalho está sendo executado com os devidos cuidados, não conseguiu
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relacionar a Arte com nenhuma outra disciplina. De outro modo, duas estudantes
destacam a conexão entre o desenho técnico e a psicologia.
As associações, ainda que superficiais, podem indicar que o aprendizado não fica
simplesmente compartimentalizado em áreas isoladas. É justamente para evitar isso
que as DCNs (2013) orientam para a explicitação dos nexos existentes entre as
disciplinas.
No entanto, é prudente lembrar que há uma infinidade de maneiras de se estabelecer
conexões entre componentes curriculares. Será que essas conexões estão alinhadas
com os objetivos das disciplinas? Além disso, será que estes objetivos estão alinhados
a uma proposta de formação que considere a especificidade do curso técnico?
Evidentemente que estas questões escapam do foco desta pesquisa, mas são
interessantes para engendrar outros estudos e pensar o lugar que o ensino da Arte
ocupa no Médio Integrado.
A interdisciplinaridade entre a Arte e outros componentes curriculares sugere relações
complexas e eficientes. Para Richter (2012, p. 96), na interdisciplinaridade há uma
relação de reciprocidade entre disciplinas “com o desaparecimento de fronteiras entre
as áreas do conhecimento”, de modo que uma não sobressaia sobre a outra. A autora
ainda esclarece que não se trata da Arte estar a serviço de outras disciplinas,
tampouco a simples integração de outras disciplinas a ela.
Do mesmo modo, Barbosa (2012, p. 120-121), na sua experiência concomitante de
lecionar inglês e arte, revelou que teve a “sensação de que estava apenas se
'utilizando' de uma disciplina para 'facilitar' a outra”. Para ela o “professor
interdisciplinar é aquele que consegue montar uma rede na qual as diferentes
disciplinas falam a mesma língua”.
O Ensino de Arte no campus Caruaru do IFPE, nas situações apresentados nesta
pesquisa, não esquece dos conteúdos próprios da área. As competências que a
disciplina procura promover estão relacionadas a formação holística, a criticidade
frente aos códigos visuais do ambiente e a experiência de diferentes processos de
criação. Sendo assim, encontrar elos entre as competências e a finalidade do curso
nessa modalidade de ensino é um desafio que precede a prática de projetos
interdisciplinares.
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Para fundamentar essas práticas Fazenda (2008) afirma que há uma necessidade de
pensar a interdisciplinaridade como algo maior do que a simples interação entre duas
ou mais disciplinas. Para ela, isso implica numa imersão nos conceitos de escola,
currículo ou didática.
O ato de pesquisar a própria prática de ensino me faz constantemente refletir sobre
essas questões levantadas por Fazenda (2008). Proporciona o trânsito pelas
fronteiras destacadas por Richter (2012), sobretudo quando percorro as fronteiras da
pesquisa em Arte. Também alerta para a busca da linguagem comum entre disciplinas
(BARBOSA, 2012), que faz da ação pedagógica interdisciplinar uma costura de
diferentes áreas do saber.
Outros estudantes afirmaram o envolvimento da Arte com outras disciplinas da
formação geral como Filosofia e Literatura. Uma estudante ressaltou que o fato de
Arte, Literatura e Filosofia estarem no mesmo período foi interessante para
compreender os conteúdos das três. Outra desenvolve mais a interação entre Arte e
Filosofia ao compreender que a capacidade de refletir e analisar é recorrente nessas
áreas do conhecimento.
Os estudantes também avaliaram a disciplina de Arte do campus Caruaru.
Destacaram aspectos positivos como a produção de significados através das
imagens, contato com novos conteúdos, diversidade de temas abordados, a
interatividade e criatividade das aulas, capacidade de promover reflexões e mudanças
na forma de pensar.
Nas palavras de uma das estudantes: “a Arte, como a Filosofia, fazem com que a
gente reflita mais sobre as nossas opiniões, as nossas dádivas, nossos dogmas.
Enfim, faz-nos refletir sobre muitas coisas, em especial, em relação a nós mesmos”.
Ela conclui ressaltando a capacidade de mudança promovida pela relação com o
saber em Arte: “faz, nós mesmos, mudarmos nosso caráter, mudarmos a nossa forma
de pensar, tolerarmos mais e compreendermos mais as coisas”.
Ao final da entrevista os estudantes falaram sobre o que gostariam de estudar em
Arte. Duas demonstraram satisfação com o que já é apresentado na disciplina e os
demais apresentaram demandas específicas como uma maior aproximação com a
Filosofia, abordagem maior sobre o período medieval nas artes e o estudo das artes
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cênicas. Duas estudantes do segundo período alertaram para a necessidade de aulas
práticas fora do Instituto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As palavras que seguem estão carregadas de sensações de partida e de novas
expectativas. Nestes últimos meses do mestrado é tempo de uma pausa para
contemplar e refletir sobre o que foi construído durante todo esse processo de reflexão
da própria prática que intenta provocar aprendizagens significativas.
Esta pesquisa foi motivada pela busca e análise das contribuições do processo de
ensino-aprendizagem em Arte favoráveis a uma aprendizagem significativa na
modalidade de Ensino Médio Integrado do campus Caruaru do IFPE. Isso implicou,
considerando como delimitação do campo de pesquisa, a análise de minha própria
prática docente focada na modalidade integrada do curso Técnico em Segurança do
Trabalho.
Foi preciso uma imersão no ambiente de trabalho e nas compreensões sobre o próprio
fazer, ouvir estudantes, aplicar entrevistas estruturadas para os pares docentes e
conhecer em que condições o Ensino de Arte acontece.
O diálogo com outros autores e documentos oficiais permitiu conhecer mais o Instituto
Federal de Pernambuco, especialmente o campus Caruaru. No percurso histórico
desta instituição estão presentes mudanças significativas no que diz respeito à
organização do Ensino Técnico, a sistematização do ensino desde as Escolas de
Aprendizes Artífices até criação dos Institutos Federais, a expansão dos campi
promovendo a interiorização do ensino público da rede federal e as vinculações e
desvinculações do Ensino Médio com a habilitação profissional.
Ficou constatado que o Ensino de Arte no campus Caruaru representa 1,5 % da cargahorária da matriz curricular do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Isto
evidencia uma disparidade da carga horária, especialmente, em relação as outras
disciplinas da Formação Geral. Estas disciplinas fazem parte do conjunto de saberes
fundamentais para o exercício das diversas profissões e formação da consciência
cidadã. Contudo, ainda que a Arte contribua com as leituras de mundo, através do
desenvolvimento da percepção, da criticidade, da imaginação e das sensações, sua
presença na grade curricular é pouco explorada.
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No meu trabalho como docente de Arte isso implica no recorte de conteúdo, de
experiências de processos criativos, do tempo para aflorar poéticas pessoais, do
contato com manifestações culturais e artísticas, de conexões entre disciplinas,
mesmo com tantas possibilidades expressas nas entrevistas aos docentes das áreas
técnicas. Por outro lado, é um indicativo da necessidade de ampliação de espaços
como a pesquisa e extensão que aumentem o contato de alguns estudantes com a
Arte.
A despeito disso, o Ensino de Arte estudado nesta pesquisa apresentou ações e um
plano de ensino centrados nos sujeitos e seus cotidianos, na perspectiva de inseri-los
numa formação integral conforme é sinalizada pela a missão do IFPE. Essas ações
tornam-se necessárias, pois como foi constatado numa turma do segundo período de
Segurança do Trabalho, apenas 5% dos estudantes acreditaram na importância de
estudar todas as disciplinas da Formação Geral para ter uma boa formação técnica.
A perspectiva do trabalho como princípio educativo, no sentido ontológico, conforme
está previsto nas DCNs (BRASIL, 2013), dialoga com o Ensino de Arte do campus
Caruaru a partir do desenvolvimento das capacidades de questionar as visualidades
presentes no cotidiano, instrumentalizando os estudantes com subsídios para
modificarem a natureza. Ainda ficaram evidenciadas consonâncias com a função
instrumental do trabalho, na medida em que estas mesmas capacidades estão em
sintonia com o perfil profissional do Técnico em Segurança do Trabalho.
Para além do desejo de contribuir com a área da arte/educação, estes dois anos de
imersão na docência, produção artística e pesquisa promoveram a reinvenção deste
sujeito que vos escreve. O contato com o Programa de Pós-Graduação ampliou o meu
repertório de atuação através do convívio entre sujeitos de diversas práticas docentes
e artísticas, bem como contribuiu para o amadurecimento do meu fazer mediado pelo
lastro teórico explorado na academia.
Para Irwin e Springgay (2013) A a/r/tografia está interessada na criação de
circunstâncias que produzam conhecimento e compreensão. Diante da aproximação
com esta metodologia de fronteira, minha atuação abriu outras possibilidades de
interconexão entre pesquisa e imagem que serão exploradas após esta dissertação.
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Ainda que a visualidade de fronteira entre texto e imagem não tenha tomado corpo
nesta dissertação, apenas o mapa, o quadro e o gráfico possuem um caráter
eminentemente ilustrativo.
Foram abordados os aspectos culturais da localidade onde ocorre o ensino.
Visualidades do barro que participam da construção das identidades culturais.
Imagens do cotidiano de muitos estudantes que ingressam no campus Caruaru do
IFPE.
Mostrei através desta pesquisa a minha formação, as experiências com o Ensino de
Arte que vivenciei na mesma etapa da Educação Básica onde estão inseridos os
estudantes de Segurança do Trabalho, a fundamentação de minha prática entrelaçada
com autores que pesquisam as histórias de vida dos professores, a cultura escolar, a
relação com o saber e o profissional reflexivo. Evidenciando, assim, a construção de
saberes adquiridos na prática.
Também ficou exposto na pesquisa que a análise das produções dos estudantes
revelou aspectos do currículo e de minha prática. O mesmo entrelaçamento ocorreu
na fundamentação da atuação docente.
Os questionários destinados aos estudantes foram oportunos para mostrar a
compreensão deles sobre o processo de ensino-aprendizagem em que estão
inseridos. Revelaram que grande parte não percebe a Formação Geral e a Formação
Técnica como saberes integrados. Também ficou evidente como eles não estavam
familiarizados com a Aprendizagem Significativa, tanto no seu significado quanto na
construção de mapas conceituais.
Neste aspecto, a prática da experiência pedagógica compartilhada com o estudante
contribuiu para melhorar a relação com o saber e a aprender a aprender. Foi a partir
da leitura desses dados que compartilhei com turmas posteriores a teoria da
aprendizagem significativa, bem como a construção de mapas conceituais.
A aplicação dos mapas conceituais revelou indicadores sobre o conhecimento prévio
dos estudantes. Suas compreensões sobre as Artes Visuais, as classificações em
rótulos como expressão visual e expressão musical, além de elementos relacionados
à interpretação da Arte.
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Mesmo sem professor de Música, Teatro e Dança na instituição os estudantes
manifestaram a vontade de aprender nessas áreas.
Os docentes também percebem a relação entre a arte e algumas disciplinas técnicas,
embora sempre na perspectiva da arte contribuir com a área técnica. O movimento
contrário não foi mencionado por eles.
A metade deles não acredita que o fato dos estudantes cursarem 14 disciplinas em
seis meses possa prejudicar a aprendizagem. A outra metade, da qual eu compartilho
do mesmo posicionamento, sugeriu entre 6 e 7 disciplinas como suficientes para esse
período de seis meses.
Nas entrevistas, os estudantes demonstraram um maior envolvimento nas
elaborações das respostas, diferente dos questionários. As compreensões sobre a
interdisciplinaridade da Arte e outras áreas revelou um destaque para as disciplinas
da Formação Geral, o que reforça uma relação com o saber compartimentalizada, pois
ainda é insuficiente a percepção da integração entre a Formação Geral e a Formação
Técnica.
As entrevistas ainda mostraram que o quantitativo de 14 disciplinas em seis meses
não foi visto como um problema por nenhum dos estudantes.
No que diz respeito à presença da Arte na profissionalização do estudante foram
encontradas contribuições, principalmente, sobre a manipulação de códigos visuais e
na percepção do ambiente de risco. No segundo exemplo, o exercício de desenvolver
a percepção para compreender as visualidades circundantes, está de acordo com o
processo de ensino-aprendizagem em Arte que propõe ao estudante a produção
artística realizada com o corpo no cotidiano.
A aprendizagem significativa, que busca a conexão entre conhecimento prévio com
outras informações apresentadas, também encontra, na trama complexa de relações
do cotidiano do estudante, o ambiente repleto de conhecimento prévio. Os blocos de
sensações, marcados por afetos e percepções duradouras, surgem para despertar o
desejo pela aprendizagem.
Mesmo que nesta pesquisa a busca pela conexão entre o Ensino da Arte e a
profissionalização do estudante tenha estabelecido nexos de significado, não é
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possível limitar, a esse fim, o aprendizado em Arte. Pensar a Arte como instrumento
facilitador da aprendizagem técnica é reducionista.
A Arte na escola não se configura como uma subárea, não é um saber menor,
tampouco desnecessário. Ela possui demandas próprias, é capaz de provocar
maneiras específicas de ver o mundo através de blocos de sensações presentes nas
produções artísticas.
Contudo, como futuras perspectivas de investigação a partir desta pesquisa realizada
visualizo que ainda há muitas possibilidades de desdobramento. Dentre estas, está o
desejo de direcionar o foco para o aprofundamento da relação entre pesquisa e
produção artística. Afirmar cada vez mais, no âmbito do IFPE, a pesquisa e Arte,
valorizando a cognição sensível de modo a dar visibilidade que a atividade perceptiva
pode contribui singularmente para a intelecção dos sujeitos.
Outra possibilidade investigativa que este espaço de indissociabilidade entre o ensino,
a pesquisa e a extensão proporciona é o contato dos estudantes do Ensino Médio
com a metodologia a/r/tografica.
Além disso, seria igualmente oportuno que a atividade de pesquisa possa desvelar os
mecanismos internos que promovem a aprendizagem significativa na especificidade
da Arte.
Diante de tudo que foi apresentado é esperado que esta pesquisa contribua com o
crescimento do Ensino de Arte, as pesquisas sobre as próprias práticas, o
fortalecimento da presença da Arte nas escolas como saber específico, as pesquisas
sobre o Ensino da Arte no âmbito da Educação Profissional e nas investidas de
atuação que compliquem os ambientes de ensino-aprendizagem para produzir
conhecimento de maneira significativa.
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APÊNDICE 1
Entrevista estudante de Segurança do Trabalho do campus Caruaru

1. O que você achou da atividade? Quais os pontos positivos e negativos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Você achou essa atividade um pouco diferente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. O que você acha que vai contribuir para a construção de um trabalho
artístico?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE 2
QUESTIONÁRIO 1

Prezado Estudante,

Este questionário contém perguntas relacionadas aos seus dados pessoais, de escolarização e
aprendizagem. Todas essas informações fazem parte da pesquisa de campo realizada por
Rafael Augusto da Silva Alves, mestrando do Programa Associado de Pós-Graduação em
Artes Visuais das Universidades Federais de Pernambuco e da Paraíba (PPGAV – UFPE/
UFPB), linha de pesquisa, Ensino das Artes Visuais no Brasil. Dessa forma, pedimos sua
colaboração e agradecemos seu empenho em respondê-lo.

1. Informações Pessoais:

1.1- Nome: __________________________________________
1.3- Sexo: ( ) F ( ) M
1.5-Cidade de origem:____________________________________

2. Escolarização:

2.1- Ensino Médio Técnico:
2.1.1 Modalidade Integrada:

Especificar:
Instituição:_______________________________
Campus:_________________________________
Curso:___________________________________
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Atual período do curso:______________________

3- O que significa para você uma aprendizagem significativa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

4- Como e quando você considera que houve uma aprendizagem significativa nas
disciplinas de seu curso?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

5-Levando em consideração a sua formação técnica, você estuda mais, ou acredita que
deveria estudar mais qual/is disciplinas abaixo:
Obs.: Se necessário pode marcar mais de uma alternativa.

Artes ( )
Biologia ( )
Educação Física ( )
Filosofia ( )
Física ( )
Geografia ( )
História ( )
Língua estrangeira ( )
Matemática ( )
Português ( )
Química ( )
Sociologia ( )
Todas as disciplinas ( )
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6-O professor de alguma das disciplinas acima já aproximou conteúdos da disciplina para
a especificidade de seu curso técnico?

Sim ( ) Não ( )
Como:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________
7-Em que momento você considera ser significativo o aprendizado de Artes Visuais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________

8-Existe alguma relação entre a área do seu curso técnico com o aprendizado de Artes
Visuais? Exemplifique.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________

9- O que você gostaria de estudar em Artes Visuais durante a sua formação técnica?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE 3
QUESTIONÁRIO 2

Prezado Estudante,
Este questionário contém perguntas relacionadas aos seus dados pessoais, de escolarização e
aprendizagem. Todas essas informações fazem parte da pesquisa de campo realizada por
Rafael Augusto da Silva Alves, mestrando do Programa Associado de Pós-Graduação em
Artes Visuais das Universidades Federais de Pernambuco e da Paraíba (PPGAV – UFPE/
UFPB), linha de pesquisa, Ensino das Artes Visuais no Brasil. Dessa forma, pedimos sua
colaboração e agradecemos seu empenho em respondê-lo.

ESSE QUESTIONARIO VISA CONHECER DADOS SOBRE O CONHECIMENTO PRÉVIO DO
ESTUDANTE.
1. Informações Pessoais:
1.1- Nome: __________________________________________
1.3- Sexo: ( ) F ( ) M
1.5-Cidade de origem:____________________________________
2. Escolarização:
2.1- Ensino Médio Técnico:
2.1.1 Modalidade Integrada:
Especificar:
Instituição:_______________________________
Campus:_________________________________
Curso:___________________________________
Atual período do curso:_____________________
3- O aprendizado em Artes Visuais é importante para a sua formação em Técnico de
Segurança do Trabalho?
Sim ( )
Não ( )
Explique porque: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
4- Você percebe alguma relação entre os conteúdos aprendidos em Artes Visuais e o seu
cotidiano?
Sim ( )
Não ( )
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Exemplifique: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
5- Como você classificaria uma aula de Artes Visuais que explore a arte figurativa do Alto
do Moura (Caruaru-PE)?
Estimulante ( )
Boa ( )
Razoável ( )
Entediante( )
Explique porque: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
6- Você aprende novos conteúdos nas aulas de Artes Visuais?
Sim, muitos ( )
Sim, poucos ( )
Não ( )
Cite o que você considera significativo: _________________________________
_________________________________________________________________
7- Você participa ou participou da produção de peças de barro no Alto do Moura?
Sim ( )
Não ( )
Diga onde isso acontece/aconteceu: ____________________________________
__________________________________________________________________
8- Você pratica, fora da escola, alguma forma de expressão artística? Qual? Com que
frequência?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
9- Complete o mapa conceitual. Utilize setas, se necessário, para estabelecer mais
relações entre as palavras.
9.1 – O que todos deveriam saber em Artes Visuais? Escreva esse tema no primeiro
quadro.
9.2 – Escreva dez palavras que você relaciona com o tema escolhido.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
9.3 – Distribua essas palavras em dois grupos. O primeiro quadro de cada coluna
representa o grupo.
9.4 – Escreva ao lado das linhas de ligação a relação entre os quadros.
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Obrigado pela sua participação!
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APÊNDICE 3

ENTREVISTA ESTRUTURADA

Prezado Docente,
Sou Rafael Augusto da Silva Alves, mestrando do Programa Associado de Pós-Graduação em
Artes Visuais das Universidades Federais de Pernambuco e da Paraíba (PPGAV – UFPE/ UFPB)
e venho desenvolvendo um estudo sobre o Ensino das Artes Visuais no IFPE. Dessa forma,
pedimos sua colaboração em responder este questionário que objetiva compreender
aspectos da formação, do aprendizado e o papel da Arte no ensino do IFPE. Asseguramos que
não haverá qualquer divulgação de seu nome e os dados aqui coletados serão utilizados
apenas para o trabalho científico.

1. Informações Pessoais:
1.1- Nome: __________________________________________________________
2. Formação:
2.1- Ultima titulação: Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( )
2.2- Área de formação:
3. Com quais modalidades de ensino você trabalha(ou) no IFPE – Campus Caruaru?
Médio Integrado ( )
Subsequente ( )
Superior ( )
4. Qual a sua jornada de trabalho no IFPE – Campus Caruaru?
20 horas ( )
40 ( )
Dedicação Exclusiva ( )
Outra ( ) Especifique__________________________________________________
5.Em quantas turmas você leciona por semana?
____________________________________________________________________
6- Como você avalia a formação de um técnico em Segurança do Trabalho através dos
quatro anos do médio integrado?
Excelente ( )
Boa ( )
Razoável ( )
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Deficiente ( )
Por que?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
7- Quais aspectos do ensino médio integrado podem melhorar a formação de técnicos
em Segurança do Trabalho?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
8- Atualmente o estudante, na modalidade integrada, cursa mais de 10 disciplinas em
seis meses. Você acredita que isso pode comprometer o aprendizado?
Sim( )Não( )
Explique:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
8.1 – Qual o quantitativo de disciplinas que você sugere para esse período de seis
meses?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
9. A interação entre disciplinas da formação geral e técnicas pode favorecer a
aprendizagem? Cite exemplos do seu ambiente de trabalho.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. A disciplina de Arte, no campus Caruaru, é voltada para as Artes Visuais. Seu objetivo
central é proporcionar ao estudante o desenvolvimento do pensamento crítico que
dialogue com a visualidade de seu ambiente. Desse modo, o questionamento da
visualidade pode trabalhar com todos os códigos visuais presentes no ambiente.
No seu entendimento, a Arte pode contribuir para a formação de um técnico em
Segurança do Trabalho? Como?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________
11. Você percebe alguma interação e contribuição possível entre a Arte e alguma
disciplina que lecionou no curso técnico de Segurança do Trabalho? Como?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________________________________

Obrigado pela sua contribuição!
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ANEXO 1

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS CARUARU

CARIMBO / ASSINATURA
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR
CURSOS TÉCNICOS

CURSO

EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA

Edificações, Segurança do Trabalho e Mecatrônica

Infraestrutura

Forma de Articulação com o Ensino Médio

Ano de Implantação da Matriz
2012

A cópia deste programa só é válida se autenticada com o carimbo e assinada pelo responsável.

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X

Disciplina

Prática Profissional

TCC

Estágio
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STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X

OBRIGATÓRIO

ELETIVO

OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
Carga Horária
Código

Nome

Nº. de

Semanal (H/A)

C. H. TOTAL

C. H. TOTAL

(H/A)

(H/R)

36

27

Período

Créditos
Teórica

Prática

ARTE

Pré-requisitos

2

I

Co-Requisitos

EMENTA
Estudo e produção de objetos artísticos. Leitura e critica de imagens fundamentadas na História das produções
artísticas até o modernismo.

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS


Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas.



Analisar, compreender e experienciar diferentes processos de criação em Arte.



Analisar e compreender as relações de poder e saber veiculadas pelas imagens da Arte e do cotidiano.



Compreender códigos visuais da cultura atual a partir do imbricamento de produções artísticas locais e
internacionais.



Reconhecer a Arte como uma área do saber marcada pela estreita relação entre cognição e expressão.



Compreender a Arte como componente importante da formação holística do ser humano.

METODOLOGIA
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Aulas expositivas e dialogadas, práticas e de campo; uso de recursos tecnológicos tais como o data show, vídeos e
textos de leitura, laboratório de informática, câmera fotográfica. Realização de produções artísticas com uso de
materiais diversos.
AVALIAÇÃO
Processual e qualitativa evidenciando a participação e a elaboração crítica através da produção artística.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CH


O que é Arte? Ou melhor, quando há Arte?



Perceptos e Afectos do pensamento artístico;



A experiência comum, estética e científica: diálogos com a Arte e a Cultura;



Arte e vanguarda: a busca pelo novo;



Oficina de experimentações estéticas;



Métodos de leitura de imagens;



Cinema e crítica de arte;

08



Exposição coletiva.

02

02
02
04
10

04
04
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DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE
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Edificações
________________________________________________
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

____________________________________________
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO
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ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS CARUARU

CARIMBO / ASSINATURA
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR
CURSOS TÉCNICOS

CURSO

EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA

Edificações, Segurança do Trabalho e Mecatrônica

Infraestrutura

Forma de Articulação com o Ensino Médio

Ano de Implantação da Matriz
2012

A cópia deste programa só é válida se autenticada com o carimbo e assinada pelo responsável.

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X

Disciplina

Prática Profissional

TCC

Estágio
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STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X

OBRIGATÓRIO

ELETIVO

OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
Carga Horária
Código

Nome

Nº. de

Semanal (H/A)

C. H. TOTAL

C. H. TOTAL

(H/A)

(H/R)

36

27

Período

Créditos
Teórica

Prática

ARTE

Pré-requisitos

2

II

Co-Requisitos

EMENTA
Estudo e produção de objetos e ações artísticos. Leitura e critica de imagens estabelecendo um paralelo entre a
História das produções artísticas após o modernismo.
COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS


Realizar produções artísticas, individuais e coletivas.



Analisar, compreender e experienciar diferentes processos de criação em Arte.



Analisar e compreender as relações de poder e saber veiculadas pelas imagens da Arte e do cotidiano.



Compreender códigos visuais da cultura atual a partir do imbricamento de produções artísticas locais e
internacionais.



Reconhecer a Arte como uma área do saber marcada pela estreita relação entre cognição e expressão.



Compreender as representações do corpo na Arte.



Promover e vivenciar experiências estéticas fora do ambiente escolar



Compreender a Arte como componente importante da formação holística do ser humano.

METODOLOGIA
Aulas expositivas e dialogadas, práticas e de campo; uso de recursos tecnológicos tais como o data show, vídeos e
textos de leitura, laboratório de informática, câmera fotográfica. Realização de produções artísticas com uso de
materiais diversos.
AVALIAÇÃO
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Processual e qualitativa evidenciando a participação e a elaboração crítica através da produção artística.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CH


O desenvolvimento de poéticas pessoais;



Arte e meio ambiente



Aspectos de transição entre modernismo e a contemporaneidade



Exposição coletiva



O corpo em foco



Artes visuais em Pernambuco: o diálogo estreito entre o global e o local



A performance: experiência estética no cotidiano.

04



Exposição coletiva.

06

04
04
02
04

02
04

06
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DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Edificações
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________________________________________________

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

________________________________________________

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO
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