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RESUMO 

 
O presente estudo teve como foco investigativo a aprendizagem do conceito de estética na 
perspectiva da teoria histórico-cultural, especialmente com base nas contribuições da teoria do 
ensino desenvolvimental de V. Davydov. A pesquisa privilegiou uma forma da organização 
do ensino de um conteúdo de arte que, para além dos procedimentos didáticos convencionais, 
viesse contribuir para a formação do pensamento teórico do conceito de estética pelos alunos. 
A proposta de investigação foi direcionada para as seguintes indagações: De que modo o 
ensino de artes visuais pode ser organizado para que a aprendizagem dos alunos resulte em 
formação de conceitos? Como trabalhar o conceito de estética na Teoria histórico-cultural? 
Quais as vantagens e dificuldades na concretização desse tipo de organização do ensino? Os 
objetivos da pesquisa foram: investigar e analisar a aplicação da metodologia proposta por 
Davydov para a aprendizagem do conceito de estética; organizar o ensino de artes visuais para 
uma turma do 3º ano do Ensino Médio tendo em vista a aprendizagem do conceito de estética; 
identificar as vantagens e dificuldades da proposta de Davydov considerando o contexto de 
uma escola pública de Médio. A pesquisa consistiu na realização e acompanhamento de um 
experimento didático-formativo. Os dados foram coletados por meio de observação da 
atividade do professor e dos alunos no decorrer da realização do experimento didático. Além 
da observação das aulas, foi utilizada a entrevista semi-estruturada com o professor da classe, 
a análise de documentos e o grupo focal com os alunos. Os sujeitos da pesquisa foram o 
professor de arte e os alunos de uma turma de 3º ano do ensino médio. A análise focou efeitos 
dos procedimentos de ensino na promoção e ampliação dos processos mentais dos alunos, 
especialmente, quanto à apropriação/interiorização do conceito de estética. Os resultados 
mostram a possibilidade do ensino do conteúdo de estética como conceito a ser formado pelos 
alunos. A principal contribuição da pesquisa foi revelar as contradições que se apresentam no 
ensino desenvolvimental no contexto concreto da escola. Acredita-se que seus resultados são 
úteis também a todos que se preocupam com o tema da didática de artes. 
 
Palavras-chave:  Formação de conceitos; Formação do conceito de estética; Ensino de arte; 

Didática; Ensino desenvolvimental; Teoria histórico-cultural. 

 

 



ABSTRACT 

The current study had as a investigative focus the learning of the concept of aesthetics on the 
perspective of historical-cultural theory, especially based on the contributions of V. 
Davydov’s developmental teaching theory. This research privileged a form of a teaching 
organization of an art content, in addition to conventional teaching procedures, would 
contribute to the formation of theoretical thinking, combining ownership of content required 
for formation of the aesthetics concept with the development of related intellectual 
capacities. With this intention, the investigative proposal was directed to research the 
following questions: How does the teaching of visual arts can be organized so that student 
learning results in the formation of concepts? Working on the concept of aesthetic theory and 
cultural history? What are the advantages and difficulties in implementing this type of 
teaching organization? The research objectives were: to investigate and analyze the 
application of the methodology proposed by Davydov for learning the aesthetics concept; 
organize the teaching of visual arts to a class of 3rd year of high school in order teach the 
aesthetics concept, identifying the advantages and difficulties of implementing Davydov’s 
proposal considering the context of a public High School. The survey consisted on 
the implementation and monitoring of an didactic training experiment. Data were 
collected through an observation of teachers and students activities during the execution of the 
teaching experiment, with reference on the teaching plan developed from the perspective 
of cultural historical theory. Besides the observation of classes, we used semi-structured 
interview with the teacher of the class, document analysis and focus groups with students. The 
research subjects were the art teacher and students from the 3rd class in high school. In the 
development of the experiment were systematically evaluated the effects of teaching 
procedures carried out in the promotion and expansion of the students mental processes, 
especially the ownership / internalization of concepts, the mental domain actions that 
correspond to it, the development of logical thought procedures and the ability to apply more 
general concepts to particular situations. The results point to the real possibility of using the 
methodology of teaching art that, based on content, values the students’ intellectual capacities 
formation. The main contribution of this research was to show what is possible in 
developmental teaching, that students learn more effectively in the arts content, particularly as 
regards the formation concepts, but the teacher must attend to the contradictions that surround 
her achievement. It is believed that their results are also useful to all who care about the issue 
of teaching art. 
 

Keywords: Concept formation; Concept formation of aesthetic; Teaching art; Methodology of 
teaching; Developmental Education; Historical and cultural theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo trata dos processos envolvidos na construção do conceito de estética por 

alunos do ensino médio, considerando as relações possíveis entre o conhecimento científico 

produzido no campo da arte e os saberes construídos pelos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem.  

A relação entre uma ciência e a matéria de ensino é complexa, ambas formam uma 

unidade, porém não são idênticas. A arte constitui-se de teorias, conceitos, contextos, técnicas 

materiais e métodos referentes à problemática de seu objeto de investigação. A matéria de 

ensino Artes corresponde ao conjunto de saberes deste campo do conhecimento transformados 

em conteúdos escolares a partir da seleção e de uma organização daqueles conhecimentos e 

procedimentos considerados como necessários à educação em geral. O que pressupõe o 

domínio de conhecimentos não apenas lógico-formais como, também, pedagógicos, 

epistemológicos, psicológicos e didáticos, tendo em vista a formação dos alunos. 

Há, portanto, no ensino, uma intencionalidade educativa, ou seja, a definição de 

conceitos e habilidades cognitivas que supõem uma referência a objetivos sociais, políticos, 

culturais, estéticos e pedagógicos que orientam a formação do aluno, além dos requisitos 

ligados às condições psicológicas e sócio-culturais dos alunos. (LIBÂNEO, 1994). 

As relações entre conhecimentos científicos e conhecimentos escolares têm sido 

estudadas, sob diversos enfoques, em várias áreas como Didática, Currículo, Psicologia da 

Educação, Sociologia da Educação. Nos últimos anos, os complexos problemas que a 

sociedade brasileira têm enfrentado na busca de melhor qualidade de ensino, têm requerido 

considerável esforço intelectual para compreendê-los de forma interdisciplinar, como 

caminho alternativo de busca de possíveis soluções. Este estudo situa-se no campo da 

Didática do ensino de artes, com agregações de outros campos conexos que tratam o ensino 

escolar. É guiado pelo entendimento de que é preciso optar por uma metodologia de ensino 

que prepare o aluno para participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem, tendo 

em vista a formação do pensamento conceitual. Trata-se de uma investigação que se orienta 

por pressupostos da teoria histórico-cultural de L. S. Vygotsky, da teoria da atividade de A. N. 

Leontiev e, principalmente da teoria do ensino desenvolvimental de V. V. Davydov. Essas 

teorias utilizam como fundamento o método dialético para explicar a formação e o 

desenvolvimento psicológico do ser humano. Com base nesse método, postulam a natureza 

histórico-social e o caráter mediador da atividade humana em geral e, em particular da 
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atividade mental e do processo cognitivo. Daí, advém a compreensão da educação como 

processo social de mediação cultural que produz mudanças na constituição subjetiva das 

pessoas, em suas formas de se relacionar com o conhecimento, com a realidade e com os 

outros. Nesse processo, o professor e a atividade de ensino desempenham um papel 

fundamental na formação e desenvolvimento mental dos alunos. Nas palavras de Vygotsky 

(1998), “[...] o bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento”, ou seja, é aquele que 

ajuda o aluno a alcançar um patamar mais elevado de conhecimento. (LIBÂNEO, 2004). 

Os representantes da abordagem histórico-cultural atribuem importante papel ao 

processo de escolarização formal, em seus vários níveis, na apropriação pelo sujeito da 

experiência historicamente construída pela humanidade. É na escola, que os alunos adquirem, 

por meio da mediação do professor, o domínio de noções que são básicas para a aquisição de 

conteúdos formais. É na escola que o indivíduo entra em contato com conhecimentos que lhe 

possibilitam uma compreensão mais ampla do mundo que o rodeia, ou seja, uma compreensão 

da realidade como um todo. Vygotsky (2004) afirma que a aprendizagem escolar traz algo de 

completamente novo ao curso do desenvolvimento do indivíduo, uma vez que os conteúdos 

apreendidos sistematicamente desenvolvem e ampliam a própria consciência humana. 

Com base nas contribuições de Vygotsky e Leontiev, Davydov (1988, p. 44), se 

dedicou a investigar o desenvolvimento das funções mentais das crianças e sua relação com o 

modo pelo qual elas são ensinadas. Davydov (1988) aprofundou o estudo da teoria histórico-

cultural e da teoria da atividade realizando investigações empíricas que lhe possibilitaram a 

propor um método de ensino: o ensino desenvolvimental. Esse método valoriza a mediação e 

postula a organização didática do conteúdo como um dos elementos básicos, além de outros 

importantes para o desenvolvimento das funções mentais do aluno e de sua formação humana. 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a aplicação da metodologia proposta por 

Davydov no processo de ensino e aprendizagem de artes visuais nos alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio, tendo em vista a melhoria da aprendizagem dos mesmos. Insere-se, portanto, 

no campo da Didática, em particular da Metodologia do ensino de artes visuais. 

O nosso interesse pelo ensino de arte está ligado a minha trajetória de atuação 

profissional, principalmente como professora no Ensino Médio. Graduei em Psicologia em 

1986 e iniciei os meus trabalhos de docência como professora de Psicologia no Ensino médio 

e universitário. A partir de 2001, passei a ministrar a disciplina arte, e para ministrar a 

disciplina, recebi da professora anterior um manual de educação artística e uma pasta com 

desenhos de datas comemorativas. Naquela época, eu não compreendia os objetivos do plano 
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de ensino nem sabia explicar o porquê do mesmo. Em busca de alternativas acerca da questão, 

comprei livros e conversei com várias pessoas que tinham formação na área. Recebi muito 

apoio, principalmente de uma amiga que é artista plástica. No entanto, não percebi o 

desenvolvimento intelectual artístico dos meus alunos. Este fato despertou o interesse pelas 

leituras no campo da arte e em 2003 ingressei no curso de graduação em Arte-Educação. O 

curso contribuiu muito para o aprimoramento de minha prática pedagógica. Após a conclusão 

tive a oportunidade de apresentar na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Relatos de 

Pesquisa realizados com alunos do ensino Médio, denominadas “Ensino de arte e educação 

ambiental: A fotografia e os frutos do Cerrado”. E Relatos de Experiência sobre releitura no 

ensino da arte na Universidade Federal de Goiás (UFG). 

No exercício da atividade docente, a experiência do cotidiano escolar, as situações 

vivenciadas com professores e a participação em cursos e encontros revelaram a existência de 

significativos obstáculos para se trabalhar a disciplina Artes visuais em sala de aula, tais 

como: dificuldade de aprendizagem e desinteresse dos alunos, dificuldade dos professores em 

relação a seleção dos conteúdos, a metodologia de ensino, dentre outros.  

Outra constatação foi o predomínio de uma supervalorização do “fazer” na prática 

pedagógica do ensino de arte e uma ausência da reflexão histórica e cultural na abordagem 

dos conteúdos de ensino desta matéria. Segundo Ferraz e Fuzari (2001), essa prática 

pedagógica do “fazer” está fundamentada na abordagem Tecnicista, cuja origem remete a 

década de 1960 nos Estados Unidos, e no Brasil as décadas de 1960 e 1970. De acordo com 

esta abordagem a finalidade do ensino da arte era “saber construir”. O ensino era totalmente 

descontextualizado e reduzido aos aspectos técnicos, práticas que se encontram ainda hoje nas 

escolas brasileiras. Em razão disso, as práticas pedagógicas do ensino de arte eram pouco 

atrativas e os conteúdos de ensino não mobilizavam a atividade cognitiva dos alunos ligada a 

esses conteúdos. Apesar disso, a pesquisa bibliográfica revela o descompasso entre a 

produção acadêmica sobre o ensino de arte e a prática pedagógica desta disciplina no Ensino 

Médio. 

A respeito dessa produção, o levantamento realizado por Monteiro indica que no 

período de 1995 a 2004, foram produzidas 85 dissertações e 14 teses. No âmbito desta 

produção destacam-se estados da região sudeste e sul, conforme demonstra o quadro a seguir.  
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Tabela 1 - Produção de dissertações e teses em Arte-Educação por Estados brasileiros 

no período de 1995 a 2004 

Fonte: Monteiro (2005). 
 

No que diz respeito às temáticas em Arte-Educação, no período de 1995/2004, Monteiro 

(2005, p. 51) constatou a seguinte distribuição; 

 

Tabela 2 - Dissertações/Teses sobre a proposta Triangular, por categorias, no período de 

1995-2004 

Categorias  Produção Geral on line Proposta Triangular 
Apreciação estética  29 01 
Currículo 32 06 
Epistemologia 07 01 
Estética filosófica 13 0 
Formação de professor 13 01 
Psicologia da arte 04 01 
Total  98 10 

Fonte: Monteiro (2005) 
 

Conforme esclarece Monteiro (2005), das 98 produções apenas 10 contemplam a 

discussão sobre o presente e o futuro da arte na contemporaneidade, com base nos 

pressupostos teóricos da psicologia de Lev. S. Vygotsky. Todavia, esclarece a autora que em 

função da especificidade destas pesquisas no que se refere à reação estética, torna-se 

necessário uma análise mais aprofundada entre estes trabalhos e o pensamento de Vygotsky, 

sobretudo no que se refere à Psicologia da Arte. Segundo Monteiro (2005, p. 64), entre as 

dissertações e teses classificadas na categoria Psicologia da arte, não se visualiza “[...] clara 

filiação teórica às contribuições específicas de Vygotsky sobre Arte ou Reação estética”.  

Em estudo anterior, Freitas (2004), ao analisar o pensamento de Vygotsky nas 

reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-/graduação e Pesquisa em Educação - 

Estados  Produção total 
São Paulo  36 
Santa Catarina  15 
Rio de Janeiro  12 
Rio Grande do Sul  08 
Distrito Federal  07 
Paraná  04 
Minas Gerais  03 
Paraíba  03 
Pernambuco 02 
Espírito Santo  02 
Bahia 02 
Rio Grande do Norte  02 
Piauí 01 
Goiás 01 
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ANPED, com a intenção de averiguar a maneira pela qual suas ideias têm sido apropriado 

pelos arte-educadores participantes do evento, constatou que embora seja expressivo o 

aumento da publicação de outras obras de Vygotsky em português, assim como do acesso das 

traduções em espanhol no período de 1998 e 2003, a produção apresentada neste período 

fundamenta-se basicamente em dois livros: Formação Social da Mente e Pensamento e 

Linguagem. 

No Estado de Goiás, Monteiro (2005) constatou um pequeno número de trabalhos 

publicados em Arte-educação. Até o momento ainda não foram identificadas dissertações que 

analisam o ensino da arte na perspectiva histórico-cultural, particularmente no que se refere à 

Teoria do Ensino Desenvolvimental de Vasili Vasilievich Davydov.  

Conforme mencionado, a premissa básica de Davydov (1998) é a de que o melhor 

ensino é o que promove o desenvolvimento do pensamento dos alunos, o que requer um 

método adequado. Cada objeto de conhecimento possui um núcleo central que deve ser 

apropriado pelo aluno. Sendo assim, o ensino de artes visuais deve ser organizado de modo 

que o aluno ao aprender se aproprie do nuclear do objeto de conhecimento de artes visuais.  

Para isso, Davydov (1998) postula a conexão entre a atividade de ensino do professor 

e a atividade de aprendizagem do aluno; a apropriação de conceitos relacionados ao objeto de 

estudo vinculados ao desenvolvimento das capacidades cognitivas relacionadas a esse objeto; 

a apropriação dos conceitos centrais do objeto estudado de modo a utilizá-lo posteriormente 

nas atividades cotidianas; o desenvolvimento das capacidades e habilidades cognitivas no 

processo de aprendizagem dos conceitos.  

Para superar a concepção tradicional empiricista, ou seja, do conhecimento adquirido 

por métodos transmissivos e de memorização, Davydov (1988) propõe um ensino mais vivo e 

eficaz, visando o desenvolvimento do pensamento teórico. Este se forma pelo domínio dos 

procedimentos lógicos do pensamento que, pelo seu caráter generalizado, permite sua 

aplicação em vários âmbitos da aprendizagem. Consiste num processo por meio do qual se 

revela a essência dos objetos de conhecimento e, com isso, permite a aquisição de métodos e 

estratégias cognitivas gerais da ciência em estudo, em função de analisar e resolver problemas 

e situações concretas da vida prática (LIBÂNEO, 2004). Cabe, portanto, ao ensino a tarefa de 

propiciar mudanças qualitativas no desenvolvimento do pensamento teórico, que se forma 

junto com as capacidades e hábitos correspondentes. 

Tal constatação suscitou o interesse e a necessidade de aprofundar o estudo no campo 

da Teoria Histórico-Cultural. Ou seja, de buscar nos representantes dessa abordagem 

conhecimentos que contribuíssem para repensar e propor uma prática pedagógica 
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comprometida com o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos. As leituras, os 

seminários que ocorreram no decorrer do curso de Mestrado em Educação foram 

fundamentais para repensar o tema e os objetivos de sua pesquisa, tanto que ocorreu mudança 

radical no tema e referências teóricas desse trabalho. 

Diante das dificuldades constatadas por nós na prática do ensino de arte, as quais são 

um ensino desinteressante e pouco atrativo, em que os conteúdos não mobilizam os alunos a 

se apropriarem de conceitos da arte, partimos do pressuposto de que a Teoria histórico-

cultural, especificamente, a Teoria do Ensino Desenvolvimento é uma possibilidade para a 

organização e implementação de uma prática pedagógica de impactos positivos, na 

aprendizagem dos alunos. Com este entendimento foram delineadas as seguintes questões de 

pesquisa: De que modo o ensino de artes visuais pode ser organizado para que a 

aprendizagem dos alunos resulte em formação de conceitos? Como trabalhar o conceito de 

estética na Teoria Histórico-cultural? Quais as vantagens e dificuldades na concretização 

desse tipo de organização do ensino? 

Estas questões guiaram ao desafio teórico e prático da presente pesquisa, cujo foco foi 

o ensino e a aprendizagem de um conteúdo específico de artes visuais: a estética. O 

referencial teórico e o problema de pesquisa conduziram para os seguintes objetivos 

específicos: a) pensar e organizar o ensino de artes visuais para uma turma do 3º ano do 

ensino médio tendo em vista a aprendizagem do conceito de estética; b) identificar as 

vantagens e dificuldades da implementação da proposta de Davydov considerando o contexto 

da escola Estadual de Ensino Médio de Piracanjuba. 

Para alcançar esses objetivos foi necessário um estudo teórico aprofundado juntamente 

com pesquisa de campo. O foco da pesquisa foi o ensino e a aprendizagem de um conteúdo 

específico de artes visuais: a formação do conceito de estética, incluindo o professor de arte e 

seus alunos. 

A natureza do problema formulado e os fundamentos da teoria adotada encaminharam 

necessariamente para pesquisa pedagógica denominada experimento didático. Esta pesquisa 

foi realizada durante o segundo semestre de 2010, em uma escola da rede pública de ensino 

do município de Piracanjuba, no estado de Goiás. Os dados foram obtidos por meio de 

entrevista com o professor da classe, observação direta não participante do pesquisador no 

decorrer da realização do experimento didático formativo, realização de grupo focal com os 

alunos e analisados de acordo com o método genético experimental de Vygotsky. 

Nesta dissertação organizada em três capítulos, apresenta-se a pesquisa da seguinte 

forma. O primeiro capítulo aborda a trajetória do ensino de artes no Brasil e apresenta 



16 

 

considerações sobre a produção dos especialistas que investigam o ensino de artes visuais 

sobre o tema em estudo. O segundo capítulo apresenta inicialmente uma discussão sobre a 

Teoria histórico-cultural de Vygotsky, a teoria da atividade de Leontiev e da Teoria do Ensino 

Desenvolvimento de Davydov, com a intenção de explicitar o caminho proposto por este 

autora para a formação do pensamento teórico e sensível dos alunos sobre o conceito de 

estética. Em seguida, apresenta, ainda que forma breve, a trajetória do conceito de estética 

destacando a visão de teóricos da abordagem marxista e de arte educadores que fundamentam 

suas propostas de ensino nesta abordagem. O terceiro capítulo apresenta o experimento 

didático e a análise dos dados com foco na Teoria do Ensino do Desenvolvimental, 

ressaltando o potencial desta teoria para a organização do ensino e aprendizagem dos 

conceitos básicos de artes visuais, particularmente do conceito de estética. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

O ENSINO E APRENDIZAGEM DA ARTE NO BRASIL: DA 

CONCEPÇÃO DE ARTE COMO IMITAÇÃO OU CÓPIA DA 

REALIDADE À CONCEPÇÃO DA ARTE COMO 

LINGUAGEM/CONHECIMENTO 

 

Conforme mencionado na introdução, a questão central desse estudo está relacionada 

ao ensino e a aprendizagem da disciplina artes visuais no ensino médio. No decorrer de um 

longo período esta disciplina foi optativa no currículo de arte. Em 1971, com a implantação na 

Lei nº 5.692/71, a disciplina arte passou a fazer parte do ensino fundamental e médio como 

atividades dentro do currículo de comunicação e expressão. Com a reforma educacional 

decorrente da Lei 9.394/96, em 20/12/1996, ela é redimensionada como área de conhecimento 

específico e obrigatório na especificidade das quatro linguagens artísticas, artes visuais, 

dança, música e teatro. 

Este capítulo tem por objetivo, situar a problemática do ensino das artes visuais 

tentando identificar o que as pesquisas vêm apontando sobre o tema, e compreender a 

inserção das artes visuais no contexto escolar brasileiro assim como as propostas para o 

ensino e aprendizagem de artes visuais no contexto atual. Sendo esta pesquisa baseada na 

teoria do ensino desenvolvimental, necessário se faz compreender as articulações do processo 

histórico evolutivo do ensino da arte e a configuração do objeto desta área do conhecimento 

para que possamos conduzir o aluno à formação do conceito de Estética. 

 

 

1 Ensino de arte no Brasil Colonial: arte como imitação ou cópia 

 

De acordo com Machado Netto (1968, p. 39), em função das características de país 

colonial, formamos no Brasil, “um povo importador de idéias, sendo o transplante das 

mesmas, o mais peculiar de sua vida intelectual”. Com efeito, nunca houve por parte dos 

portugueses a intenção de desenvolver uma cultura com características próprias, assim como 

de tornar a colônia independente. Consequentemente, a importação, pela elite dominante de 

modelos políticos econômicos e educacionais, alheios às nossas condições caracteriza o que 

somos e viemos a ser. Nesse sentido, pode-se dizer que, o transplante cultural constitui um 

dos elementos centrais para a compreensão de nosso sistema educacional. Assim, as ideias e 
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valores vigentes no continente europeu eram transmitidos às jovens gerações brasileiras da 

colônia de modo a contribuir para um alheamento da realidade por eles vivenciada.  

Em 1519, com a chegada dos jesuítas teve início o processo de transplante cultural, 

por meio da educação por eles ministrada. Esse processo adquiriu maior expressividade com a 

chegada da família real.  

Os jesuítas influenciaram de forma marcante o ideário católico na concepção de 

mundo dos brasileiros e consequentemente, na tradição religiosa de ensino que predominou 

até a República, apesar de sua expulsão em 1759. Na difusão de sua fé, instituíram escolas em 

que ensinavam artesanato, artes plásticas, música, dança, teatro e literatura de cunho religioso. 

No decorrer deste período, os artistas do barroco português influenciaram a arte e a 

arquitetura colonial brasileira com seu estilo manuelino; mas apesar desta forte herança 

cultural não havia programa pedagógico de arte para as crianças. A efetivação do ensino de 

arte se deu com a criação do ensino superior em um contexto social e pedagógico específico 

da época antecipando durante muitos anos sua organização em nível primário e secundário.  

A Academia Imperial de Belas Artes foi criada, no Rio de Janeiro, em 1818. O corpo 

docente desta academia era constituído por um grupo de artistas franceses que vieram para o 

Brasil a convite de D. João VI que introduziram a concepção neoclássica1 no ensino de artes. 

Desde então, a Academia de Belas Artes, passou a ser considerada, a célula mater do ensino 

de arte. Desta forma, predominou na colônia a estética vigente do estilo neoclássico europeu, 

mesmo havendo produções nacionais como a Barroca e a arte Indígena. 

Nesse período predominou o Barroco-rococó, por influências européias e locais, em 

geral coloridas pela estética e estilo português. O contexto econômico em que o barroco se 

desenvolveu na colônia era completamente diverso daquele que lhe dava origem na Europa. 

Nossa História mostra, naquele período, um momento de pobreza e escassez, com tudo ainda 

a ser feito. No entanto, a missão francesa destruiu o Barroco que nascia na colônia com 

tendência própria, digerida do Barroco Francês, introduzindo aqui um estilo neoclássico e 

autoritário que neutraliza as manifestações já existentes. Assim, após a Revolução Francesa 

em 1789 a linguagem estilística do Neoclassicismo passou a dominar os artistas e a arte 

brasileira. 

                                                           
1  O neoclassicismo resgata os elementos e valores da arte clássica grega e romana. E considerado um modelo de 

equilíbrio, clareza e proporção na criação artística, como na arquitetura, escultura e pintura, refletindo as 
mudanças que ocorriam no final do século XVIII, marcada pela ascensão da burguesia. Essas mudanças estão 
relacionadas ao racionalismo de origem iluminista, evidenciando a formação de uma cultura profana. 
(STRICKLAND, 1999).  
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Segundo Strickland (1999), os líderes da arte neoclássica pregavam que a razão era 

mais importante que a emoção. Enfatizavam que o desenho e a linha tinham importância para 

a formação intelectual, em vez da cor e o rococó que excitavam os sentidos. No ensino de arte 

predominavam as cópias tanto de estampas de quadros famosos, quanto de estatuas de gesso.  

De acordo com Barbosa (1988), essa prática de imposição estética do Neoclassicismo 

marca um preconceito em relação ao ensino de artes na escola brasileira, na medida em que 

impediu o desenvolvimento da arte colonial popular. Por conseguinte, herdamos uma idéia de 

arte como algo supérfluo, enfeite e acessório da cultura. 

Nessa época, em função das necessidades colocadas pela expansão industrial, a maior 

partes das academias de arte da Europa valorizam o desenvolvimento de habilidades técnicas 

e gráficas por meio do desenho. Como a Academia de Artes Brasileira se desenvolveu a 

sombra dos modelos europeus, o desenho como expressão de uma linguagem técnica também 

passou a ser considerado disciplina obrigatória e a base para todas as artes, ainda que em 

outro contexto histórico. 

Como registra Azevedo (1968, p. 223), em função da academia de Artes, atender 

apenas, os interesses da elite brasileira, fundou-se em 1856, o Liceu de Artes e Ofícios com o 

objetivo de “fomentar a educação popular pela aplicação da arte na indústria”. Segundo 

Barbosa (1988), o Liceu de Artes e Ofícios era a única entidade brasileira que na época 

buscou articular o ensino do desenho a sua aplicação na industrial. 

No decorrer deste período até os anos iniciais do século XX predominou no ensino de 

Arte, a Pedagogia Tradicional e a estética mimética. As aulas tinham como foco exercícios 

formais apresentados nos manuais de aula de arte. O objetivo central era a reprodução de 

modelos e a repetição mecânica dos exercícios visando o desenvolvimento de habilidades 

para o desenho.  

Segundo Gilioli (2006), o método de ensino da arte era desenvolver a função mecânica 

do olho, o qual necessitava de treinamento. O treino tinha o objetivo de despertar e 

aperfeiçoar a sensibilidade estética. Com relação à metodologia para o ensino de arte, Fusari 

(2001) observa que a prática deste ensino fundamentava-se nas orientações da Didática 

Magna de Comênius (1592-1670). Nesse sentido, o ensino tinha por objetivo fixar de forma 

duradoura o conteúdo, selecionar o fundamental e repetir para memorizar.  

O desenho era realizado como reprodução de modelos de obras de artistas e deveria 

seguir uma estética cujo resultado deveria ser “completo e perfeito”. Os exercícios deveriam 

ser repetidos até o aluno adquirir segurança e rapidez, sem cometer erros, ou seja, criar o 

hábito da arte, chegar à perfeição do desenho, da forma e da reprodução. No que diz respeito 
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ao vínculo entre esta metodologia e o pensamento de Comênios, Barbosa (2008, p. 54) 

destaca as seguintes palavras do renomado pedagogo: “A Arte, segundo sua teoria das coisas, 

requer: o modelo, ou imagem, que o artista observa e tenta reproduzir; a matéria onde vai 

imprimir a nova forma; e os instrumentos com os quais executa o trabalho.”  

Como registra Barbosa (1988), o ensino do desenho, por meio da cópia não teve muito 

sucesso em função dois aspectos: O primeiro diz respeito à dificuldade da aprendizagem do 

desenho. O segundo refere-se ao fato de D. João VI ter trazido a missão francesa para o Brasil 

para preencher o ócio elegante.  

Assim, o século XX iniciou seguindo a proposta da escola tradicional, centrada na 

figura do professor como autoridade máxima, detentor de um saber a ser transmitido ao aluno, 

o qual supostamente nada sabe. A metodologia utilizada baseava-se na cópia e memorização. 

As atividades artísticas mais frequentes eram poesias e textos teatrais memorizados pelas 

crianças, repetição de coreografias, sobretudo folclóricas e cópia de desenhos prontos. 

 

 

1.1 Ensino de arte no Brasil: influências do liberalismo e do positivismo 

 

A partir das últimas décadas do século XIX, com a difusão dos argumentos em favor 

da educação pública popular, surgiu, por meio dos intelectuais e políticos progressistas 

brasileiros mais eminentes e das mais diversas tendências expressivas, manifestações contra o 

formalismo e o verbalismo do ensino em geral, em particular do ensino de arte. Na opinião 

desses intelectuais, a educação da elite já não bastava. O acesso do povo à escola tornava-se 

imprescindível, à medida que o mundo do trabalho começava a se diversificar e a exigir 

alguns pré-requisitos como a leitura, a escrita, o conhecimento da aritmética, mesmo para o 

exercício das atividades mais simples na fábrica ou na prestação de serviços. (ZANATTA, 

2003). 

Dentre esses intelectuais destaca-se Rui Barbosa (1849-1923)2, como um dos mais 

representativos da classe média urbana brasileira, por seus argumentos lógicos e sistemáticos 

sobre a “Reforma Geral do Ensino” (primário e secundário da Corte e o superior em todo o 

País) decretada, em 1879, pelo ministro Leôncio de Carvalho. 

                                                           
2  A produção educacional de Rui Barbosa foi elaborada no decorrer do período de 1881 a 1886. No livro A 

pedagogia de Rui Barbosa, Lourenço Filho (1956, p.14 ), o inclui no rol dos grandes pedagogistas pelo fato de 
que foi sem “[...] dúvida, no Brasil, o primeiro a tratar da pedagogia como problema integral de cultura, isto é, 
problema filosófico, social, político e técnico a um só tempo”. 
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Seus pareceres e discursos a respeito da problemática da educação criticam os vícios 

antigos do sistema educativo e evidenciam a sua preocupação em reverter o “quadro triste e 

sombrio do ensino” no Brasil. Ao criticar a escola tradicional, Rui Barbosa (apud 

LOURENÇO FILHO, 1956, p. 56), assim se manifestou: 

 
Tudo está revelando o domínio absoluto da palavra autoritária do mestre, ou das 
fórmulas ferrenhas do compêndio, servidas pela memória passiva da criança... Há 
muito, pois, que a cultura do espírito se cifre em repetir fórmulas, em ensinar a dizer 
como as coisas se fazem sem sabê-las fazer; que, enfim, a instrução carece desse 
serviço, dessa lucidez, desse valor de aplicação, dessa tendência prática, de onde 
advém a sua maior utilidade.  

 

Com essa preocupação, inspirou-se não somente nas idéias, mas nas próprias 

realizações européias em matéria de educação. Seu projeto de reforma educacional traduzia a 

influência dos fundamentos científicos e psicológicos de uma didática mais adequada a um 

ensino objetivo, eficiente e criador, baseado na realidade e na natureza viva do aluno. Esse 

posicionamento coloca-o não apenas como herdeiro da tradição dos grandes didatas europeus 

do porte de Comênio, Pestalozzi, Froebel e Herbart3, mas como precursor de um processo 

didático baseado em um método experimental de investigação. Guardadas as devidas 

proporções, seria quase uma concepção antecipadora de natureza instrumentalista, ativista e 

pragmática que J. Dewey iria desenvolver na primeira metade do século XX. (ZANATTA, 

2003). 

O método geral de ensino e a teoria do conhecimento postulada por Rui Barbosa 

derivam dos fundamentos racionalistas e empiristas. A atitude empirista manifesta-se na 

aceitação do intuicionismo empírico de Pestalozzi. A atitude racionalista no reconhecimento 

dos esquemas do positivismo, especialmente os da escola dissidente de Littré e da concepção 

evolucionista de Spencer. Assim, ao elaborar a Reforma Geral do Ensino, o introduziu de 

modo intuitivo como uma das bases para a renovação pedagógico-didática da prática efetiva 

do ensino primário. (ZANATTA, 2003). 

Rui Barbosa (apud LOURENÇO FILHO, 1956, p. 121) caracteriza assim a prática do 

ensino intuitivo: 

 
Educar a vista, o ouvido, o olfato; habituar os sentidos a se exercerem naturalmente 
sem esforço e com eficácia; ensiná-los a apreenderem os fenômenos que se passam 
ao redor de nós, a fixarem na mente a imagem exata das coisas, a noção precisa dos 
fatos, eis a primeira missão da escola, e, entretanto, a mais completamente 

                                                           
3  Johann Friedrich Herbart (1766-1841) foi um pedagogo alemão que exerceu relevante influência na Didática e 

na prática docente. Suas idéias encontram-se presente nas salas de aula brasileiras, particularmente o que se 
refere à proposta de organização da prática docente: preparação e apresentação da matéria, assimilação, 
generalização, e aplicação.  
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desprezada na economia dos processos rudimentares que vigoram em nosso país. 
[...] a verdade, porém, é que adormecidas essas disposições naturais pelo desuso, em 
que nos cria uma educação insensata, assistimos cegos e surdos a uma infinidade de 
fatos, e deixamos passar desapercebidas um número inumerável de coisas, que 
constituiriam por si sós o fundamento de toda nossa instrução durante a existência 
inteira.  

 

Como registra Barbosa (1995, p. 40) “Rui Barbosa foi o único educador brasileiro que 

se deteve minuciosamente sobre o ensino do desenho que tinha, na sua concepção pedagógica, 

um enorme destaque nos currículos primário e secundário”. Em seus Pareceres sobre 

Educação prevalece uma metodologia do ensino profissionalizante, particularmente, no que 

concerne ao ensino de desenho. 

Importa registrar a influência do romantismo no desenho ao ar livre. Coube a George 

Grimm, pintor alemão, que chegou ao Brasil por volta de 1874, a divulgação do estilo 

romântico da pintura paisagística. Como professor da Academia Imperial de Belas Artes, 

durante dois anos, contribui para a mudança da prática do desenho, até então realizado apenas 

nos ateliês e academias. O desenho ao ar livre passou a ser visto como o modo ideal de 

educação dos sentimentos e captação da beleza da natureza. 

Foi a partir da influência do pensamento romântico que o efeito moral da arte se fez 

presente na obra pedagógica de Rui Barbosa. Essa influência se fez presente em seu 

entusiasmo pela natureza junto da metodologia do ensino da arte profissionalizante. Daí a 

ênfase que atribui a observação da natureza, no sentido de educar não só para o trabalho como 

também desenvolver valores estéticos e espirituais.  

Neste período apesar de não impedir o contato com as imagens, a escola não se 

preocupava em desenvolver através das imagens a apreciação e contemplação estética. 

Segundo Rossi, quando havia uma base teórica para a prática educativa nas aulas de artes, esta 

era fundamentada nos princípios da abordagem positivista4.  

Segundo Gardner (apud ROSSI, 2003), de acordo com esta orientação “as imagens de 

arte eram expostas aos estudantes com “o objetivo de reforçar alguns temas como patriotismo, 

conduta moral ou temas filosóficos e políticos”. Assim, o ensino de artes adquiriu a finalidade 

de contribuir para o desenvolvimento da ciência por meio da racionalização da emoção 

colocando em segundo plano a imaginação e a observação sensível. 

                                                           
4  Os positivistas brasileiros acreditavam que a arte possuía importância na medida em que contribuía para o 

estudo da ciência. Acreditavam que a arte era um poderoso veículo para o desenvolvimento do raciocínio e da 
racionalização da emoção, desde que ensinada através do método positivo, que subordinava a imaginação à 
observação.  
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A questão do ensino do desenho era apoiada em duas correntes filosóficas distintas: o 

liberalismo5, que tinha na figura de Rui Barbosa um de seus mais ilustres representantes, e o 

positivismo, defendido e propagado por Benjamin Constant, um dos articuladores do 

movimento republicano. 

Ao lado do liberalismo, a corrente positivista, derivada ela mesma do pensamento 

liberal, ainda que com certas diferenças de enfoque, exerceu sobre a educação brasileira forte 

influência, principalmente a partir da proclamação da República. A instituição do novo 

regime de governo exigiu reformas radicais no país, no que se referia à sua estrutura militar, 

religiosa, política e educacional. 

Nesse sentido, Benjamim Constant foi encarregado de elaborar uma reforma para a 

educação, a qual acabou levando o seu nome. Essa reforma, aprovada em 22 de novembro 

de1890, pelo Decreto-Lei n. 1075, foi baseada nas idéias positivistas, valorizando o ensino do 

desenho, especificamente o geométrico. Porém, enquanto para o liberalismo a principal 

preocupação era com a preparação para o trabalho, os positivistas viam no desenho um meio 

de desenvolver a inteligência. O desenho com a conotação de preparação para a linguagem 

científica era a interpretação veiculada pelos positivistas; o desenho como linguagem técnica, 

a concepção dos liberais. Barbosa, (1978, p. 80-81), para “[...] os positivistas era um meio de 

racionalização da emoção e, para os liberais, um meio de libertar a inventividade dos entraves 

da ignorância das normas básicas de construção”. 

Dessa forma, em termos de metodologia, na virada do século predominava nas escolas 

um ensino de arte influenciado pelo neoclassicismo, liberalismo e positivismo. Foi o ensino 

do Desenho Geométrico, com mais ou menos rigor, a prática que, afirmando-se 

gradativamente desde meados do século XIX, manteve predomínio absoluto nas escolas 

brasileiras durante as primeiras décadas do século XX. 

Como alternativa à generalização do ensino do Desenho Geométrico vigente nas 

escolas, aos poucos outra concepção teórica adquiria gradativamente a inserção da Arte no 

sistema educacional, o qual colocaria a criança no centro das preocupações pedagógicas, 

reconhecendo-a como um ser sui-generis, com peculiaridades a serem respeitadas. 

 

                                                           
5  O liberalismo brasileiro surgiu da interpretação, por alguns intelectuais brasileiros, principalmente Rui 

Barbosa, do pensamento de Spencer e Walter Smith e baseava-se na idéia de que a redenção da nação só seria 
possível através do desenvolvimento econômico e industrial. Para que isso pudesse ocorrer, Rui Barbosa 
acreditava que seria imprescindível que o povo fosse educado técnica e artesanalmente, estando, assim 
preparado para dar conta de tão importante tarefa. 
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1.2 O Ensino de arte como livre expressão6  

 

A partir das primeiras décadas do século XX, em função do movimento 

escolanovista7, surge uma nova proposta para a metodologia das aulas de arte. Nesse sentido, 

o desenho que até então se limitava à cópia do objeto percebido foi substituído pelo desenho 

livre. Nas palavras de Rossi (2003, p.14) “permaneceu na escola apenas a imagem produzida 

pelo próprio aluno; aquela que, supostamente, viria de dentro, carregada de subjetividade”. 

Nesse período, o ensino de artes passou a ser concebido como resultado do interesse e visão 

de mundo expressada de forma livre pelo aluno. O dever do mestre era respeitar a 

“individualidade do aluno.” 

A Escola Nova (1927-1935) resulta da articulação do pensamento de Dewey, Claparèd 

(1873-1940) e Decroly (1871-1932). Seus principais objetivos eram compreender, inventar e 

atingir metas. Os conteúdos favoreciam a aprendizagem por meio da experiência, da 

criatividade e da liberdade pessoal. O currículo era flexível e os métodos ativos de 

aprendizagem baseados em atividades do interesse e desejos da criança. Essa metodologia de 

ensino valoriza a iniciativa e o respeito pelo ritmo de cada aluno nas suas atividades. Foi 

nesse período, em função das idéias de Villa Lobos, os artistas modernistas8 se engajaram na 

luta contra a herança acadêmica propondo uma arte nacional. 

Neste período,  a disciplina arte passou a ser concebida como de fundamental 

importância para o desenvolvimento biológico e psicológico do aluno. Segundo Barbosa 

(2005), são reivindicados os estudos e métodos utilizados na Psicologia por Claparèd do 

ponto de vista da genética e da patologia para empregar no desenvolvimento do ensino da arte 

infantil. Significa que a criança ao fazer um traçado sobre qualquer superfície, ela está 

                                                           
6  A livre-expressão, originada no expressionismo. O expressionismo foi um movimento cultural de vanguarda 

surgido na Alemanha nos primórdios do século XX. No Brasil, o movimento encontrou sua máxima 
representação através da pintura, na gravura com os clubes de gravura, especialmente por meio de artistas 
como Anita Malfatti, Lasar Segall e Osvaldo Goeldi. Levou à idéia para o ensino de arte, que tem como 
finalidade principal permitir que a criança expresse seu sentimento. A idéia de que a Arte não é ensinada, mas 
expressada. Artista e psicólogos, foram grandes divulgadores da livre-expressão. (BARBOSA, 2005). 

7  Segundo Romanelli, (1991). O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ou seja, a reconstrução 
educacional no Brasil foi publicada em 1932. Escrito por Fernando de Azevedo e assinado por vários 
intelectuais da época, como Carneiro Leão, Hermes Lima, e Anísio Teixeira. Neste documento, fizeram 
propostas aplicadas à educação brasileira: 1 - A educação deve ser pública, obrigatória, gratuita, leiga e sem 
qualquer segregação de cor, sexo ou tipo de estudo. 2 - A educação deve ser uma só, com os vários graus 
articulados para atender às diversas fases do crescimento humano. 3 - A educação deve ser funcional e ativa, e 
os currículos adaptados aos interesses naturais dos alunos. 4 - Todos os professores devem ter formação 
universitária. ROMANELLI, O. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1991.  

8  O movimento modernista brasileiro teve o marco inicial na realização da Semana de Arte Moderna de 1922, 
onde artistas plásticos e escritores apresentaram ao público uma nova forma de expressão. No Teatro 
Municipal de São Paulo. Destacaram os artistas: Di Cavalcanti, Vicente do Rêgo, Anita Malfatti, Lasar Segall, 
Tarsilla do Amaral e Ismael Nery. (STRICKLAND, 1999) 
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manifestando não só a auto expressão, mas uma elaboração mental resultado da relação da 

criança com o objeto. Para os trabalhos de artes recomendava a “livre expressão”. A primeira 

escola brasileira a utilizar esta metodologia, da livre expressão, foi a Escolinha de Arte no 

Recife.  

Nesta perspectiva, a arte se traduz por proporcionar através do método da livre 

expressão, oportunidades para que o aluno possa exprimir-se subjetiva e individualmente, 

com o objetivo de desenvolver sua capacidade criadora. Assim, os temas escolhidos para 

desenho eram tirados da vida local, exprimindo sempre um fato cotidiano, a sucessão das 

estações, a vida agrícola, pastoril ou industrial e os diferentes aspectos da vida doméstica 

constituíam uma fonte de inesgotáveis motivos para a atividade de desenho.  

Valoriza-se, portanto, o processo em relação ao produto. Como ser criativo, o aluno 

recebe estímulos para se expressar artisticamente em um “aprender fazendo”. Como explica 

Rossi (2003, p. 10), o professor deveria proteger os alunos “da contaminação (sempre 

pejorativa) das influências da arte do passado, para não prejudicar a formação do seu estilo 

original e único”. Rossi (2003, p. 14) esclarece ainda, que permaneceu na escola “apenas a 

imagem produzida pelo próprio aluno; aquela que, supostamente, viria ‘de dentro’, carregada 

de subjetividade”. Assim, uma obra só é considerada arte se exprime sentimentos e emoções 

do artista. 

Quanto ao método, recomenda-se uma ativação dos conceitos e dos elementos 

visualizados através de diálogo: a) indagar o que as crianças têm feito; b) o que seus 

companheiros têm feito; c) o que têm visto; d) o que sabem sobre qualquer coisa; e) o que 

imaginam; f) lembrar as noções de sólidos geométricos e desenhar alguma coisa (ex. casa, 

igreja ou monumentos) que recorde tais formas, etc. Os desenhos deveriam ser feitos sem 

modelos. As crianças deveriam desenhar como sabiam evocando apenas a imagem que 

possuíam sobre tais assuntos. 

Tanto o trabalho de Anita Malfatti como o de Mário de Andrade foram de extrema 

importância para a valorização da estética da arte infantil e o desenvolvimento de novos 

métodos de ensino em que a liberdade de expressão do aluno era priorizada. O deixar fazer e a 

vertente expressionista no ensino de arte para crianças encontraram aí, pela primeira vez em 

nosso país, campo aberto para se desenvolver. 

Enquanto o movimento de ensino de arte baseado na livre expressão fervilhava, 

representado pelas escolinhas de arte que iam se espalhando pelo país, no ensino formal, 

excetuando-se o desenho - geralmente o geométrico, a arte mantinha-se à margem. A Lei 

Orgânica do Ensino Secundário, promulgada em 1942 mediante o decreto nº 4244, instituía, 
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para o Curso Ginasial, as disciplinas de Canto Orfeônico, Desenho e Trabalhos Manuais em 

todas as séries, ressaltando a visão utilitarista do ensino artístico. Já com relação ao Curso 

Científico, era previsto apenas o ensino do desenho nas últimas duas séries. (ROMANELLI), 

(1991, p. 156-158).  

O mesmo acontecia com o Curso Primário o qual, regulamentado pelo decreto-lei n.º 

8529 de 2 de janeiro de 1946, determinava para o ensino da arte as mesmas disciplinas do 

Curso Ginasial, ignorando o avanço das teorias sobre o desenvolvimento infantil 

(ROMANELLI), (1991, p. 159-160), o que demonstrava a presença da orientação liberal para 

o ensino de arte.  

No período de 1937 a 1945, o Estado político implantado, afastou os representantes do 

movimento escolanovista, como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, introduzindo 

estereótipos da pedagogia da arte como a liberação emocional. Somente em 1948, com a 

criação da Escolinha de Arte do Brasil, outra orientação voltada para o desenvolvimento da 

capacidade criadora, proposta por Lowenfeld e Read, foi implementada e as escolinhas de 

Arte estaduais e municipais, espalharam-se por todo o país. Segundo Goya (1998) as 

concepções modernas de ensino infantil irradiaram para 123 escolinhas no Brasil, inclusive 

para Goiás com a criação da escolinha Veiga Valle, em 1967. 

Paralelamente a este acontecimento, no início da década de 1960 os concretistas9 e 

neoconcretistas propuseram a valorização da arte e a recuperação de alguns princípios da 

Escola Nova. 

No que concerne à educação brasileira em geral, as décadas de 1960/1970 foram 

marcadas pela tendência tecnicista, coincidindo com a vigência do regime militar em vigor até 

meados da década de 80. Adotando uma política desenvolvimentista, a educação passou a se 

preocupar com a preparação de profissionais que pudessem dar conta das exigências do 

mundo tecnológico que se vislumbrava.  

                                                           
9  O concretismo foi um movimento vanguardista que surgiu no Brasil em 1950, iniciou na música, passando 

para a poesia e artes plásticas. Uso de figuras geométricas nas artes plásticas e elaboração baseada no 
raciocínio. O intuito das obras era acabar com a distinção entre forma e conteúdo e criar uma nova linguagem. 
Essa concepção de arte não representa a realidade, mas evidencia estruturas, planos e conjuntos relacionados. 
No Brasil o movimento concreto se organizou em torno de dois grupos: Frente, no Rio de Janeiro, e do Grupo 
Ruptura, em São Paulo. Os artistas concretistas de São Paulo assumiram um caráter radical, o que desdobrou 
em reação e o surgimento de um movimento de revisão da teoria concretista, essa reação pode ser vista ou se 
exprime nas ideias e nas obras do grupo neoconcreto. Os neoconcretistas acreditavam na arte como uma 
atividade autônoma, vital e de elevada missão social. Os movimentos concretista e neoconcretista permitiram a 
assimilação dos resultados das inovações da linguagem visual desenvolvidas desde o cubismo, na Europa, 
sobretudo por Mondrian e Malevich, assim como pela vanguarda russa, os artistas do Stijl holandês, o grupo da 
Bauhaus, e posteriormente aprofundadas em certas direções por Max Bill e a escola suíça, e o grupo de Ulm. 
GULLAR, Ferreira. Etapas da arte contemporânea: do cubismo à arte neoconcreta. Rio de Janeiro, Revan: 
1999. 
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Na Pedagogia Tecnicista, o aluno e o professor assumiam uma posição secundária na 

construção do conhecimento escolar. O papel principal era delegado ao sistema técnico de 

organização escolar. O professor passou a ser encarado, ele mesmo, como um técnico, do qual 

era esperado o cumprimento de metas e objetivos previamente determinados. O objetivo 

básico era saber fazer, realizando atividades programadas. Os conteúdos sustentavam-se nos 

livros didáticos e no treino do corpo para controle do comportamento e da disciplina. A 

metodologia sugeria o uso de recursos diversificados e pouca teoria.  

As pinturas e os desenhos mimeografados, fotocopiados do livro didático são herança 

desta época que até hoje vigoram e se fazem presente nas práticas pedagógicas de algumas 

escolas.  

Acreditava-se que desta forma a escola atenderia melhor a finalidade de preparar o 

estudante para o moderno mundo do trabalho, centrado agora cada vez no uso das tecnologias. 

As finalidades do ensino da arte eram o “saber construir” e o “saber expressar-se” 

espontaneísta, com o uso de materiais diversos, como sucata, por exemplo. O ensino era 

totalmente descontextualizado e reduzido aos aspectos técnicos, (FERRAZ & FUZARI, 

2001). 

Com esta orientação, a Lei de Diretrizes e Bases n.º 4024, de dezembro de 1961, 

determinou a inserção da iniciação artística dentro do currículo. Embora nesta lei, os 

objetivos de ensino de desenho eram bastante explícitos - desenvolver no aluno a 

racionalidade e a produtividade estritamente de caráter técnico, preparando-o para o trabalho, 

o próprio texto da lei definia essas atividades como complementares de iniciação artística. O 

que denunciava a compreensão da arte como supérflua e de menor importância. Na prática, o 

que se via em sala de aula, eram os tradicionais trabalhos manuais para ocasiões festivas, as 

folhas para colorir e as atividades de crochê e bordado. 

Com efeito, na década de 1960, as tendências pedagógicas, tradicional, escolanovista e 

tecnicista, se fizeram presentes no ensino em geral, particularmente no ensino de arte. Paulo 

Freire (1993), cuja repercussão política está vinculada aos objetivos de educar politicamente, 

de desenvolver a consciência crítica, de conhecer o processo histórico tenta resgatar a teoria 

dialética que permite pensar a prática para depois transformá-la em nova teoria. Um dos 

fatores revolucionários desta prática pedagógica refere-se à concepção dialógica entre o 

educador e o educando como prática da liberdade. 

No início da década de 1970, em função da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 5.692/71, a arte foi incluída no currículo escolar de 1º e 2º graus, com o título de 

Educação Artística, como “atividade educativa” e não como disciplina.  
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Como explicam Fusari & Ferraz (2001, p. 15): 

 
À Educação Artística [...] foi incluída no currículo escolar pela Lei 5692/71, houve 
uma tentativa de melhoria do ensino de Arte na educação escolar, ao incorporar 
atividades artísticas com ênfase no processo expressivo e criativo dos alunos. Com 
essas características, passou a compor um currículo que propunha valorização da 
tecnicidade e profissionalização em detrimento da cultura humanística e científica 
predominante nos anos anteriores. Paradoxalmente, a Educação Artística 
apresentava, na sua concepção uma fundamentação de humanidade dentro de uma 
lei que resultou mais tecnicista. 

 

Fusari & Ferraz (2001, p. 15), esclarecem o Parecer nº 540/77 do Conselho Federal da 

Educação, onde a arte, como atividade educativa, não era considerada uma matéria, “[...] mas 

uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos 

interesses”. Ou seja, uma concepção de arte dos anos de 1971. 

Não havia, neste período, cursos de formação de professores de Arte nas universidades 

brasileiras. Por isso, em 1973,visando atender rapidamente a demanda criada pela lei, o governo 

criou o curso de graduação em Educação Artística, cuja modalidade em Licenciatura Curta, com 

duração de apenas dois anos, permitia aos graduados lecionar no 1º Grau. Nestes cursos, os 

professores conheciam as linguagens de música, plástica e teatro. Configurava-se, deste 

modo, a formação do professor polivalente em Arte.  

Os estudantes destes cursos de graduação aprendiam que era necessário respeitar a 

liberdade de expressão das crianças e adolescentes. Esta crença fortemente calcada nos 

princípios da Escola Nova incentivava a livre expressão. Ensinava-se também o desenho 

Geométrico, que conforme explica Barbosa (1988), é uma herança do século XIX, dos 

pressupostos difundidos na época. Barbosa, (1988, p.11) observa ainda que a “[...] ideia da 

identificação do Desenho Geométrico que é compatível com as concepções liberais e 

positivas dominantes naquele período, ainda encontra eco cem anos depois em nossas salas de 

aula e na maioria dos compêndios de Educação Artística, editados mesmo depois da reforma 

de 1971”. 

Segundo Fuzari (2001) formou-se nesse período professores inseguros e com uma 

prática pouco fundamentada nos métodos e conteúdos sem preocupações com o conhecimento 

de Arte. A autora observa ainda que a implantação desta lei foi uma maneira de superar a 

Pedagogia Tradicional, onde o ensino de arte na escola tinha um maior foco sobre o desenho, 

com o objetivo de preparação técnica para o trabalho. 

O aspecto negativo da Lei n.º 5692/71, com relação ao ensino da arte, foi concebê-lo 

como uma atividade sem contornos bem delineados, a qual, não configurando uma disciplina 

regular, não entrava no sistema de avaliação por notas. Desta forma, não possuindo conteúdos 
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determinados e não exigindo avaliações quantitativas, a Educação Artística começou a ser 

encarada pelos professores de outras disciplinas, dentro das escolas, como um lazer.  

Consequentemente, o professor de arte passou a ser visto como um profissional de 

menor valor, pois, se o espontaneísmo da criança dispensava a utilização do conhecimento em 

sala de aula, não havia necessidade do professor de se preparar intelectual e culturalmente 

através de estudos de aperfeiçoamento. 

A conscientização desses problemas e a necessidade de reverter a situação caótica a 

que chegou o ensino da arte fez com que, na década de 80, os arte-educadores se 

organizassem em movimentos e associações, na busca de soluções para seus impasses. 

 

 

1.3  O Ensino de Arte nas décadas de 1980 e 1990: da politização dos arte-educadores ao 

conhecimento estético 

 

Os anos 80 foram marcados por intensas discussões a respeito das alternativas para a 

melhoria do ensino da arte, da arte-educação e do papel dos arte-educadores. Estas discussões, 

fundamentadas em outras formulações teóricas, tanto do pensamento artístico, quanto do 

pensamento educacional, adquiram expressividade a partir dos encontros de arte educação, 

cuja finalidade era fortalecer política e conceitualmente a pedagogia em Artes e seus 

profissionais, por meio da pesquisa teórico-científica. 

Uma das primeiras manifestações dessa organização ocorreu na Semana de Arte e 

Ensino, em 1980, na USP - (Universidade de São Paulo). Esse encontro, teve como foco a 

discussão dos aspectos políticos da arte-educação no país, a política educacional para as artes 

e para a arte-educação, o papel cultural do arte-educador na sociedade brasileira e na 

formação de arte-educadores, entre outros. 

Em decorrência dessas discussões, percebeu-se a necessidade dos arte-educadores se 

organizarem em associações para o fortalecimento da classe em suas reivindicações. Assim, 

foram criados, em 1982, a AESP (Associação de Arte-Educadores de São Paulo), seguida pela 

ANARTE (Associação de Arte-Educadores do Nordeste) e a AGA (Associação de Arte-

Educadores do Rio Grande do Sul).  

Posteriormente, foi criada em 1988, a FAEB, Federação Nacional dos Arte 

Educadores do Brasil. Na década de 90 a FAEB já era representada por associações ou 

núcleos em todos os estados brasileiros. Essas entidades, juntamente com os congressos e 
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encontros por elas promovidos, se configuraram em fóruns para a discussão de questões 

referentes ao ensino de arte da pré-escola à universidade 

No âmbito dos debates realizados acerca das justificativas para o ensino de arte, pode-

se perceber duas principais correntes, a essencialista e a contextualista. Barbosa nos presta 

alguns esclarecimentos a respeito dessas duas posições: Segundo os contextualistas, o 

contexto de quem vai receber a educação determina os objetivos da arte. Ao contrário, a 

abordagem “essencialista” da educação artística considera principalmente a função da arte 

para a natureza humana em geral. Enquanto os contextualistas atribuem à arte uma função 

instrumental a serviço das questões sociais, para os essencialistas a arte possui valor e 

importância por si mesma. (BARBOSA, 1988, p. 56). “Significa dizer que uma obra é arte se 

provoca nas pessoas emoções estéticas”. 

Embora essas duas tendências coexistam no campo da arte, há certo predomínio da 

abordagem contextualista. Rejeitando a ideia da arte instrumental, essa abordagem tem 

buscado cada vez mais nos princípios da articulação da própria obra de arte, o embasamento 

para uma ação pedagógica consistente. Nesse sentido, o contato com a história da arte e a 

leitura artística não tem sido mais visto como uma violência à expressão natural da criança, 

mas como uma das maneiras de contribuir para seu acesso ao patrimônio cultural e ao acervo 

de conhecimento da humanidade, assim como uma possibilidade de comunicação e interação 

com o meio circundante.  

Seguindo essa tendência, Barbosa (2005a) preocupada com a importância do processo 

cultural na educação artística e com a democratização do conhecimento da arte, produziu 

vários artigos a respeito da arte, mas somente no final da década de 1980 propôs a 

Metodologia Triangular10, fundamentada no projeto Disciplined Based Art Education 

(DBAE). Essa proposta foi publicada no livro A Imagem no Ensino da Arte, cuja primeira 

edição data de 1991.  

Oriunda das artes plásticas, a Metodologia Triangular, que também poderia ser 

utilizada pelas outras áreas artísticas, busca inter-relacionar o fazer artístico com a apreciação 

e os conhecimentos históricos, estéticos e contextuais em arte.  

Nessa proposta, a autora valoriza o conhecimento e a apreciação artística aliados à 

produção de arte, mas não exclui a concepção da arte como liberdade de expressão. O que ela 

                                                           
10  No âmbito da educação escolar, a proposta triangular tem sido fortemente apoiada pela Fundação Iochpe, a 

qual vem desenvolvendo, desde 1988, um projeto chamado Arte na Escola. Esse projeto, através de parcerias 
com museus e universidades em todo país, vem contribuindo significativamente para que, num processo de 
rede, ocorra um incremento de qualidade no ensino da arte nas escolas. Suas ações, concentradas na educação 
continuada e na veiculação de uma videoteca sobre arte, enfatizam o uso da imagem e do conhecimento para 
uma construção fundamentada da prática pedagógica em arte. 
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propõe é a busca de um equilíbrio entre as tendências dominantes no ensino da arte. Uma 

centrada na criança e em sua expressão autônoma, outra colocando nas disciplinas todo o peso 

do que se pretende atingir com o aprendizado.  

Esta proposta desencadeou a discussão sobre como se ensina e como se aprende arte, 

conferindo à disciplina uma significação mais condizente com compreensão do ensino da arte 

como conhecimento. Nessa perspectiva, a proposta triangular considera que a aprendizagem 

ocorre na interação entre o aluno e a arte por meio da leitura, da contextualização e da produção, 

ações estas, acompanhadas pelo professor. No âmbito desta proposta nasceu a idéia de que o 

ensino da arte bem orientado pode desenvolver nos alunos a sensibilidade e a criatividade por 

meio da compreensão das obras de arte. 

Posteriormente, Barbosa (2005a) substitui a denominação da nomenclatura, 

Metodologia Triangular, por Abordagem Triangular para fugir de metodologias sistemáticas. 

Fala em “leituras de imagens” no lugar de leitura de obras de arte, pois considera que outras 

imagens, possam ser utilizadas no aprendizado da gramática visual, e prefere a denominação 

“contextualização” no lugar de história da arte, uma vez que a contextualização contempla 

diferentes espaços, assim como contribuições da antropologia, sociologia, ecologia, geografia 

e outras, ou seja, uma perspectiva interdisciplinar. 

O uso da leitura de imagens no processo educativo pode ter sido o motivo que, no 

Brasil, favoreceu a passagem da educação artística para a educação estética. Conforme 

mencionado, essa proposta foi difundida no país por meio de projetos como os do Museu de 

Arte Contemporânea de São Paulo e o Projeto Arte na Escola da Fundação Iochpe. 

Paralelamente a estes acontecimentos da década de 1980, alguns arte-educadores 

deram início à revisão de suas práticas, apostando no papel da escola e da educação com 

agentes de transformação sociocultural. Para tanto, buscaram na Pedagogia Libertadora na 

Pedagogia Histórico-Crítica, orientações teóricas para subsidiar propostas e práticas de ensino de 

arte. 

A Pedagogia Libertadora fundamenta-se no pensamento de Paulo Freire, 

particularmente no que diz respeito à compreensão do processo educativo como ato político e 

da leitura crítica do mundo através da palavra. Paulo Freire (1993) nos falava da necessidade 

de aprender a fazer a leitura do mundo, não mecanicamente, mas vinculando linguagem e 

realidade e usava o termo cosmovisão ao referir-se a esse alargamento do olhar. Transpondo 

estas idéias para o ensino da arte, podemos dizer que é possível uma leitura crítica do mundo 

através da obra de arte, pois esta, tal como a linguagem e a palavra, é produto histórico, 

humano e carregado de conhecimentos construídos no decorrer de nossa existência.  
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A Pedagogia Histórico-Crítica fundamenta-se nas contribuições de Saviani, Libâneo, 

entre outros autores que acreditam como registra Fusari & Ferraz (2001, p. 33). 

 
[...] em um papel especifico que a escola tem com relação a mudanças nas ações 
sociais e culturais, educadores brasileiros mergulham em um esforço de conceber e 
discutir práticas e teorias da educação escolar para esta realidade. Conscientizam-se 
de que a escola se configura no presente, com vistas a transformá-la rumo ao futuro. 
E nos convidam a discutir as ações e as idéias que queremos modificar na educação 
em arte, como um desafio e compromisso com as transformações da sociedade.  

 

Assim, como resultado do conjunto de reflexões sobre os fundamentos 

epistemológicos, ideológicos e políticos, da arte, iniciado na década de 1980, o ensino da arte 

passou ser concebido como conhecimento. Como escreve Barbosa (1998, p. 17), é nesse 

contexto que começamos a entender “o conceito de arte-educação como epistemologia da arte 

e/ou arte-educação como intermediário entre arte e público.” 

Em meados da década de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB - Lei 

9.394/96, também chamada Lei Darcy Ribeiro, manteve a obrigatoriedade da Arte na educação 

básica. Conforme esclarece o artigo 26, parágrafo 2º “O ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.” Revogada a legislação anterior, a denominação “ensino 

de Arte” é adotada no lugar de “Educação Artística”, conforme vinha sendo chamada esta 

disciplina escolar desde a LDB 5.691/71. 

Estas orientações foram objeto de discussão e crítica no âmbito acadêmico, 

principalmente no que se refere ao vínculo entre o sistema educacional brasileiro e a nova 

ordem econômica e social. Contudo, a atual legislação educacional brasileira reconhece a 

importância da arte na formação e desenvolvimento de crianças e jovens. Destaca os aspectos 

essenciais da criação e percepção estética dos alunos e o modo de tratar a apropriação de 

conteúdos imprescindíveis para a cultura do cidadão contemporâneo. As oportunidades de 

aprendizagem de arte mobilizam a expressão e a comunicação pessoal e ampliam a formação 

do estudante como cidadão, principalmente por intensificar as relações dos indivíduos tanto 

com seu mundo interior como com o exterior. 

Atualmente, o que se propõe no ensino de arte, são estudos sobre a educação estética e 

da estética do cotidiano para complementar a formação artística dos alunos. Postula-se ainda, 

com base na Proposta Triangular para o ensino da Arte, o encaminhamento pedagógico 

artístico que tem por premissa básica a integração entre o fazer artístico, a leitura da obra e 

sua contextualização histórica.  
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Estas orientações se fazem presente na proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de arte, PCN (1999). Este documento foi apresentado 

concomitantemente à tentativa dos arte-educadores da geração de 1990 de instaurarem uma 

nova vanguarda no campo da arte brasileira. Este documento recomenda que a arte seja uma 

disciplina que valorize ações para a melhoria do ensino e aprendizagem da arte. De acordo 

com os PCN (1999, p. 31) o ensino de arte deve contemplar: 

 
[...] estudos sobre educação estética, a estética do cotidiano, complementando a 
formação artística dos alunos. Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico 
artístico que tem por premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da 
obra de arte e a sua contextualização histórica.  

 

Ao reconhecer a importância das diferentes estéticas (das cidades, das festas religiosas 

e da moda), como componentes do saber da disciplina, os PCN recomendam investir no 

estudo das diversas manifestações culturais do país e do mundo com a intenção de ampliar os 

conhecimentos da arte e da arte popular.  

Este documento propõe competências de produção em artes visuais a serem 

desenvolvidas no Ensino Médio, tais como: PCN (1999, p. 176) 

 
1- Fazer trabalhos artísticos, como desenhos, pinturas, gravuras, modelagens, 

esculturas, fotografias, ambientes de vitrines, cenários, design, artes gráficas 
(folhetos, cartazes, capas de discos, encartes, logotipos, dentre outros); 

2- Saber fazer trabalhos artísticos em telas informáticas, vídeos, CD-ROM, home-
page, dentre outros, integrando as artes visuais; 

3- Analisar os sistemas de representação visual, audiovisual e as possibilidades 
estéticas, bem como de comunicação presentes em seus trabalhos, de seus 
colegas e de outras pessoas; 

4- Investigar, em suas produções de artes visuais e audiovisuais, inclusive as 
informatizadas, como se dão as articulações entre os componentes básicos dessas 
linguagens- linha, forma, cor, valor, luz, textura, volume, espaço, superfície, 
movimento, tempo etc; 

5- Analisar as intrínsecas relações de forma e conteúdo presentes na sua própria 
produção em linguagem visual e audiovisual, aprofundando a compreensão e 
conhecimento de suas estéticas. 

 

O desenvolvimento dessas competências segundo o documento PCN (1999, p. 175) é 

de capacitar o aluno para realizar e analisar manifestações artísticas, compreendendo as 

relações em sua diversidade histórico-cultural.  

O processo de ensino e aprendizagem de acordo com a proposta do PCN (1999, p. 

173) é de capacitar os alunos para serem mais humanos e tornar “cidadãos inteligentes, 

sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e responsáveis no seu meio social, na busca de 

melhores qualidades culturais na vida dos grupos e das cidades, com ética e respeito pela 

diversidade”. Segundo a proposta do PCN, o aluno, além de saber fazer produções artísticas, 
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deverá adquirir capacidade de apreciação frente às manifestações artísticas do seu meio sócio-

cultural e internacional que integram o patrimônio cultural, e estabelecer inter-relações entre 

as linguagens artísticas, códigos e suas tecnologias. Na formulação dos PCN para o Ensino 

Médio, a contextualização e a interdisciplinaridade devem permitir que o currículo se 

transforme num confronto de saberes, entre os conteúdos da base nacional comum e os da 

parte diversificada. A concepção de arte como linguagem valoriza seus processos cognitivos, 

sendo reconhecida como área do conhecimento e não “dom.” 

Não há como negar que os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN constituem uma 

significativa contribuição do Ministério da Educação, dentro do programa de reforma 

educacional no Brasil, em que se destaca a elaboração de um currículo básico nacional, 

particularmente no que diz respeito ao ensino de arte. No entanto, cabe registrar os 

questionamentos produzidos no âmbito da comunidade acadêmica acerca deste documento. 

De acordo com Penna (2007), este documento da lei 9.394/96 não esclarece como 

deve acontecer a inserção das quatro linguagens artísticas no currículo: (artes visuais, dança, 

música e teatro). Nesse sentido, abrem-se possibilidades para que a escola faça sua opção por 

uma das quatro linguagens artísticas de acordo com os recursos humanos disponíveis, 

secundarizando, desta forma, a importância da arte na escola. Segundo a autora, o ponto mais 

crítico do documento consiste no fato de servir como base para planejamentos e relatórios 

sem constituir mudanças efetivas na prática educativa em sala de aula. Assim, fica 

comprometida a finalidade de oferecer ao professor de arte, fundamentos teóricos sólidos para 

embasarem sua prática pedagógica. 

Por sua vez Rossi & Almeida (2001) apontam a inadequação dos PCN para as séries 

iniciais no que diz respeito à leitura de imagem. Para os autores, os PCN enfatizam a leitura 

de elementos formais das obras, priorizam a identificação, não consideram a construção dos 

significados e as imagens, assim como a natureza da leitura estética das crianças. Além disso, 

se o professor, ao consultar o documento sem conhecer o desenvolvimento estético de seus 

alunos, poderá, ao realizar a leitura de imagens, conforme as orientações sugeridas, se limitar 

num formalismo sem sentido para as crianças. 

Barbosa (2002) considera que as proposições do PCN para o ensino de arte, refletem 

muito pouco na prática do Arte-Educador. A esse respeito Barbosa (2002a, p. 14), se expressa 

da seguinte forma: “no Brasil, como vemos, nem a mera obrigatoriedade nem o 

reconhecimento da necessidade são suficientes para garantir a existência, da arte no currículo” 

Na opinião da autora os PCN estão resultando muito pouco sobre o ensino de arte no Brasil. 
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Em função dos objetivos desta pesquisa, importa registrar que no Estado de Goiás, a 

Secretaria Estadual de Educação, buscando adequar as orientações curriculares propostas 

pelos PCN criou em 2004, um Centro de Estudos e Pesquisas denominado “Ciranda da Arte”. 

Este centro tem como objetivo fortalecer o ensino e aprendizagem nas diversas linguagens 

artísticas e qualificação dos profissionais que atuam nessa área. O projeto tem um desejo, em 

relação ao ensino de artes visuais, que as aprendizagens estéticas percorram um caminho 

significativo, investigativo, criativo e comprometido para enfrentar desafios e possibilidades 

contemporâneas.  

Em 2008, a Secretaria Estadual de Educação amplia os debates sobre o ensino médio 

criando o Programa de Ressignificação do Ensino Médio. A matriz curricular orienta para que 

as quatro áreas da arte sejam trabalhadas separadamente por especialistas. O Programa de 

Resssignificação está em sintonia com (PCNEM) Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio e (DCNEM) Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, inserida nas áreas de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

Em relação à organização dos conteúdos de artes visuais, o Programa de 

Ressignificação propõe o processo de ensino e aprendizagem por “sequência didática” No 

caderno 6 de artes visuais (2009, p. 13) apresenta a sequência didática da seguinte forma: 1 -

Apresentação da proposta do que vai ser estudada, compartilha com os alunos e aborda uma 

visão geral do processo a ser desenvolvido; 2 - Levantamento dos conhecimentos prévios 

sobre o que os alunos conhecem sobre os conceitos a serem trabalhados; 3 - Ampliação do 

conhecimento que exige do professor segurança em relação ao conteúdo; 4 - Sistematização 

do conhecimento por meio de registros dos conceitos trabalhados e 5 - Avaliação processual 

no decorrer das sequências por meio de reflexões e registros do professor e alunos.  

O programa 2009 de Ressignificação Curricular fundamenta a matriz curricular das 

artes visuais com um eixo norteador nos conceitos de Barbosa (2002), (2005). Assim, escrito 

no caderno “Diálogos sobre o Ensino Médio. Referências Curriculares” (2009, p. 39) aponta 

ações de compreender criticamente, contextualizar e produzir no processo de ensino e 

aprendizagem da arte. O caderno informa numa nota de rodapé, a proposta triangular de 

Barbosa (2005) “Nesse sentido, a contextualização se refere à Proposta triangular e não a 

“contextualização” enquanto princípio pedagógico estruturador do currículo do Ensino 

Médio”. Ou seja, a abordagem metodológica deve priorizar a compreensão crítica, 

contextualização e produção. De acordo com o PCNEM (2000, p. 50), isto se traduz por meio 

da orientação de formar cidadãos “inteligentes, sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e 

responsáveis”. 
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A matriz orienta e amplia em sintonia com PCNEM a substituição do termo “obra de 

arte” para artefatos, manifestações ou produtos culturais, por considerar estes termos uma 

definição melhor no campo de estudo das artes e incluir, além das produções artísticas 

clássicas, as manifestações culturais de diversos cotidianos. O foco dessa perspectiva segundo 

o caderno “Diálogos sobre o Ensino Médio. Referências Curriculares” (2009, p. 38) “Em 

conformidade com os princípios pedagógicos do Ensino Médio, contextualização, cultura e 

sujeito são elementos enfatizados nesta matriz”, ou seja, levar o aluno a ter contato com a 

multiplicidade de produções visuais, corporais, sonoras e refletir sobre a educação estética e o 

significado dessas produções para o aluno. Ainda, no caderno, “Diálogos sobre o Ensino 

Médio. Referências Curriculares” (2009, p. 39), 

 
O sentido de pertencimento cultural e o alargamento da compreensão de si, não 
apenas como objeto da história, da educação, da sociedade, mas também como 
sujeitos-autores nesses processos são dimensões que as experiências estéticas 
agregam à vida dos estudantes, e, desse modo, permitem a eles tecerem seus projetos 
de vida, nos âmbitos profissionais, afetivos, acadêmicos e tantos outros. 

 

Segundo o Programa de Ressignificação do Ensino Médio, a escola deve levar o aluno 

a sistematizar, aprofundar e compreender criticamente as diversas experiências dentro e fora 

da escola para que estes possam ampliar a experiência da arte aos seus projetos de futuro.  

Quanto à organização do conteúdo de ensino de artes visuais, segundo esse programa, 

o professor deve estruturar o seu trabalho em: (tópicos, temas e eixos temáticos) que deve ser 

dinâmico e articulado. E a grande competência é: contextualizar, compreender criticamente e 

produzir.  

Os tópicos dentro da matriz curricular propõem desenvolver o processo ensino 

aprendizagem em diálogo com a cultura dos indivíduos envolvidos. Sugere questões 

relacionadas à arte e à imagem, com as diversas possibilidades educativas, narrativas e 

estéticas. Integram os diversos tópicos, segundo o caderno “Diálogos sobre o Ensino Médio. 

Referências Curriculares” (2009, p. 345) tais como: “audiovisual, bordado, colagem, desenho, 

fotografia, design, escultura, grafite, gravura, instalação, máscara, modelagem, objeto, 

pintura, plumária e tecelagem”. Esses tópicos devem ser construídos, reconstruídos e 

ampliados de acordo com as especificidades de cada contexto escolar.  

Os temas são para permear a compreensão de todos os tópicos, que são compostos 

segundo o caderno “Diálogos sobre o Ensino Médio. Referências Curriculares” (2009, p. 

345), “os temas abstrato e figurativo, bidimensional e tridimensional, pictórico e linear”.  
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Os eixos temáticos devem promover a interação com outras áreas do conhecimento, 

capazes de mobilizar aprendizagens no campo das visualidades entre eles, segundo o caderno 

“Diálogos sobre o Ensino Médio. Referências Curriculares” (2009, p. 345) “corpo, ambiente, 

projeções, tecnologias e memória”. O Programa de Ressignificação propõe trabalhar os 

tópicos, temas e eixos temáticos de forma articulada e na possibilidade de estabelecer diversas 

relações de conhecimento.  

Como consequência das orientações fornecidas pela legislação para o ensino de arte, 

particularmente no que diz respeito à ausência do esclarecimento de como deve acontecer a 

inserção das quatro linguagens artísticas no currículo (artes visuais, dança, música e teatro), 

os cursos universitários, particularmente do Estado de Goiás, que formam professores para 

atuar no ensino fundamental e médio, passaram por uma alteração curricular que transformou 

as diferentes habilitações em novas licenciaturas plenas, oferecendo a formação em cursos 

independentes para cada área artística.  

Na realidade, isso ainda não funciona, porque não ficou definido se todas as 

linguagens da arte precisam ser trabalhadas na escola ou somente alguns, considerando as 

características culturais do local, apesar de que não há profissionais suficientes formados nas 

quatro áreas.  

Foi somente a partir das últimas décadas do século XX que começou a delinear a 

vontade política dos dirigentes de incorporar as artes visuais nas instituições escolares, sem 

saber o que aconteceria com a dança, a música e o teatro. Entretanto há uma luta dos arte-

educadores e Secretaria Estadual de Educação com a falta de especialistas na área de arte. 

 

 

2 A Produção acadêmica sobre o ensino de arte: educação estética  

 

Pesquisas registram que na literatura sobre a produção acadêmica do ensino de artes 

visuais das últimas décadas, há diversos estudos realizados por arte-educadores preocupados 

com a melhoria da qualidade do ensino arte. Entre eles destacam-se: (Barbosa (1988, 1995, 

1998, 2002, 2005, 2008), Fusari & Ferraz (2001), Buoro (2002), Castanho (2005), Oliveira 

(2005), Freire & Favaretto (2006), Camargo (2007), Molon (2007), Schmidt (2007), Mozzer 

(2008).  

Para Barbosa, (2005, p. 99) a arte estimula a construção e a cognição das crianças e 

adolescentes, ajudando a desenvolver outras áreas de conhecimento, na medida em que 

contribui para superar, “[...] o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao 
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qual ele pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo.” Não podemos ensinar 

valores estéticos, se não tivermos consciência do indivíduo e seu meio. Observamos o mundo 

que nos rodeia, porém não o conhecemos verdadeiramente.  

Segundo Barbosa (2005a), o ensino da Arte deve seguir a Proposta Triangular que é 

composta pela História da Arte, pela leitura da obra de arte, pela contextualização e pelo fazer 

artístico. De acordo com esta proposta, o aluno que aprende Arte, deve saber, não apenas 

fazer algo, mas saber de onde veio aquilo que ele está fazendo. O que levou aquelas pessoas a 

fazerem aquela obra, para que assim, possa com base nesse conhecimento, fazer a leitura da 

obra, podendo perceber a mensagem, ou seja, o que o artista quis passar através da sua obra. 

Além disso, os alunos ao fazerem “arte”, poderão produzir algo que transmita uma 

mensagem, dando sentido à Arte. Isso não significa que a técnica deva ser deixada de lado, é 

importante que o aprendiz venha a conhecê-las para aprimorar cada dia mais o seu trabalho.  

Barbosa (2005a, p. 35) propõe que a matriz curricular para o ensino de arte deve 

contemplar:  

 
[...] um currículo interligando o fazer artístico, a história da arte e a análise da obra 
de arte que estaria se organizando de maneira que a criança, suas necessidades, seus 
interesses e seu desenvolvimento estariam sendo respeitados e, ao mesmo tempo, 
estaria sendo respeitada a matéria a ser aprendida, seus valores, sua estrutura e sua 
contribuição específica para a cultura. 

 

Como registram Fusari & Ferraz (2001), as idéias de Barbosa se fazem presentes de 

forma bastante pontual na prática do ensino de arte.  

Fusari & Ferraz (2001), destacam a necessidade de domínio dos conteúdos específicos 

da arte e domínio dos conteúdos de formação do professor de arte. As autoras compreendem 

que o arte-educador deve aproximar os alunos do legado cultural e artístico da humanidade 

para propiciar oportunidades de conhecimento dos aspectos mais significativos de nossa 

cultura nas diversas manifestações artísticas. Advertem, ainda que os arte-educadores 

necessitam também fundamentar os estudos no saber estético e artístico. O conhecimento em 

arte deve levar o aluno a alcançar um significado na vida pessoal. Ele deve saber relacionar as 

influências regional, nacional e internacional no contexto artístico, o que pressupõe, na 

opinião das autoras, o conhecimento do objeto, a história, os atores e os processos de criação.  

Fusari & Ferraz (2001, p. 51), no texto “compromisso de saber arte e de saber ser 

professor de arte”, dizem que várias as abordagens teóricas e metodológicas para ensinar e 

aprender arte, mas que poucas “[...] têm se preocupado com elaborações estéticas e artísticas 

dos alunos”. Na visão de Fusari & Ferraz (2001, p. 54) a arte relaciona-se  
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[...] diretamente como ato de criação com a obra de arte, desde as primeiras 
elaborações de formalização destas obras até em seu contato com o público. O fazer 
artístico (a criação) é a mobilização de ações que resultam em construção de formas 
novas a partir da natureza e da cultura; é ainda o resultado de expressões 
imaginativas, provenientes de sínteses emocionais e cognitivas.  

 

Com relação à concepção de Estética, Fusari & Ferraz (2001, p. 52) escrevem:  

 
Diz respeito entre outros aspectos a compreensão sensível cognitiva do objeto 
artístico inserido em determinado tempo/espaço sociocultural. [...] A diversidade de 
atitudes estéticas do homem frente a realidade e tão multifacetária quanto são 
variados os fatores culturais e sociais, responsáveis pela formalização dos 
sentimentos estéticos e práticas artísticas. Por isso é importante um aprofundamento 
teórico para que se possa discutir também a abrangência dos fatores culturais e 
sociais na formalização do pensamento e ação educativa em arte. 

 

Em outras palavras, significa dizer que a dimensão do artístico e do estético é muito 

maior que apenas a criação, pois uma obra artística só se completa com a atuação do 

apreciador e com a investigação de como se processa a difusão da obra de arte na dimensão da 

cultura e da sociedade. 

Para Buoro (2002), o ensino de arte deve ser construído na relação do aluno com o seu 

mundo, para evitar apropriações de modelos estereotipados. Para tanto, considera que deve ser 

dada prioridade às experiências visuais. Conforme argumenta a autora, o mundo é 

preponderantemente visual e educar o olhar é educar para a compreensão. Nessa perspectiva, 

a autora, sugere as seguintes etapas, articuladas, para a leitura visual: “olhar, narrar, descrever, 

analisar, interpretar, ampliar, e criar”, na intenção de construir no aluno um olhar mais 

sensível para as coisas do mundo. Segundo Buoro (2002), ensinar arte por meio da educação 

do olhar a partir de diversas etapas faz com que o aluno compreenda que a cultura humana se 

constrói como resultante de um sujeito criador, que exprime algo de acordo com sua história e 

sua percepção do contexto sócio-cultural. Embora os professores de diferentes disciplinas 

escolares sejam responsáveis pela educação estética, a tarefa da disciplina arte é levar o aluno 

a compreender os significados da realidade construída em diversos contextos históricos e 

culturais por meio de uma prática inteligente e sensível do homem. Como escreve Buoro 

(2002, p. 4) 

 
Se arte é produção sensível, se é relação de sensibilidade com a existência e com 
experiências humanas capaz de gerar um conhecimento de natureza diverso daquele 
que a ciência propõe. É na valorização dessa sensibilidade, na tentativa de 
desenvolvê-la no mundo e para o mundo devolvê-la, que poderemos contribuir de 
forma inegável com um projeto educacional no qual o ensino de arte desempenhe 
um papel preponderante, e não apenas participe como coadjuvante.  
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Segundo Castanho (2005, p. 93), para que aulas de artes possam contribuir para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos, é necessário que se faça uma revisão teórica, 

filosófica, psicológica e estética. Em suas palavras: 

 
O pensamento abstrato e a especulação podem ser desenvolvidos em arte na medida 
em que os estudantes forem aproximados da reflexão plástica contemporânea. No 
entanto, o estágio das operações intelectuais formais não tem sido atingido no 
campo da educação artística. Se esta instrumentalizar-se para tal, poderemos ter um 
salutar incremento tanto de artistas quanto de reais apreciadores de arte.  

 

Na opinião da autora, é necessário propor alternativas didáticas e mudança no 

currículo para o ensino de artes visuais, para que não se caia numa posição diretiva de 

ministrar técnicas desligadas de qualquer outro sentido a não ser o de demonstrar que foram 

ensinadas. Para isto, a mediação do professor fundamentada teoricamente tem importante 

papel no desenvolvimento da artisticidade.  

Para Freire & Favaretto, (2006), a arte conceitual11 gera ousadias ao buscar outros 

modos de fazer arte, seja no processo que envolve a criação dos trabalhos, ou no modo como 

são apresentadas ao público. A preocupação do artista deve ser com os conceitos, com as 

ideias que prevalecem sobre a cor, forma e textura dos objetos. Para os autores, as ideias que 

sustentam uma obra ou o processo de criação são mais importantes que o produto final. 

Conforme registram, Leonardo da Vinci já sinalizava a arte conceitual quando dizia que “a 

arte é uma coisa mental”, uma ideia que está na cabeça do artista e do observador. Alguns 

termos clássicos da estética como qualidade, originalidade, autenticidade e transcendência 

são, segundo os autores, insuficientes para dar conta das obras que se fundamentam na 

equação arte/vida. Assim nos dizeres de Favaretto, (2006, p. 04). 

 
O estilo desaparece, o gênero desaparece. O que se começa a fazer em arte é unir 
diversos gêneros artísticos e diversos gêneros daquilo que se chamava artes 
plásticas. O domínio das artes plásticas e o domínio das artes em geral são 
explodidos e tudo pode compor-se com tudo.  

 

Em outras palavras, significa dizer que os artistas conceituais criam coletivamente 

uma linguagem artística original, para além do que já existia em artes plásticas.  

                                                           
11  Teve seu início no Brasil na década de 60. É designada arte da idéia ou arte da informação. As idéias ou 

conceitos constituem a verdadeira obra. Marcel Duchamp foi um influenciador da arte conceitual por meio de 
suas obras e idéias. Grande parte da arte conceitual assume a forma de documentos, propostas escritas, filmes, 
vídeos, performances, fotografia, instalações, mapas ou fórmulas matemáticas. Os artistas muitas vezes 
usavam de formatos visualmente desinteressantes com o intuito de focar a idéia ou a mensagem central. 
Rompendo com as preocupações do mercado de arte. Apropriam-se das paisagens, dos ambientes, das 
tecnologias, dos materiais e de todas as linguagens a fim de introduzir o puro ato estético. Há um compartilhar 
com às faculdades intelectuais do espectador. DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: guia 
enciclopédico da arte moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 
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No que refere ao ensino médio, Freire & Favaretto (2006) compreendem que os alunos 

devem experimentar a vivência da arte conceitual, assim como os futuros arte-educadores. O 

autor, sugere aos arte-educadores múltiplos olhares sobre a arte conceitual, assim como um 

diário de bordo, para registrar suas percepções, idéias e conceitos, para que possam refletir 

sobre eles tendo em vista reorientar o trabalho em sala de aula. 

Schmidt (2007), ao discutir o campo da educação estética adverte que, embora a 

educação estética se faz presente em diferentes campos do conhecimento, a disciplina arte é 

responsável para melhor desempenhar a educação estética e conduzir o aluno a compreender 

que o conceito de estética está associado a história da arte e tempo da arte. Para o autor, a 

mediação do professor de arte envolve atenção aos diversos elementos visuais, sonoros, 

corporais, etc.  

Na opinião de Schmidt (2007), a principal função da educação estética consiste em 

evidenciar o papel que os espectadores e criadores têm na transformação do novo e na 

produção de sentidos a partir da percepção do mundo. Nesse papel, os professores de arte 

devem desepenhar a tarefa de contribuir com esta ampliação e refinamento da percepção de 

modo a promover educação estética. Nas palavras de Schmidt (2007. p. 246-248) educar 

esteticamente: 

 
É prestar atenção nas múltiplas formas de organização da sensibilidade que têm sido 
produzidas ao longo dos séculos e nas mais diversas sociedades e culturas. Formas 
de organização estas que, para serem aprendidas e apreciadas, necessitam da 
mediação do educador. [...] é dar legitimidade a fenômenos como a criação do novo, 
a abertura ao diferente,. [...] Educar esteticamente é saber [...]relacionar a visão das 
duas partes com a visão do todo, de forma a se ter o poder ou a capacidade de 
concebê-los tanto separadamente se necessário, quanto em conjunto.[...]. Significa 
olhar de novo e uma vez mais, redimensionando a cada vez os sentidos possíveis na 
leitura dos fenômenos. É abir espaço para uma permanente renovação do olhar. 

 

Com a mesma preocupação, Molon (2007), ao postular a educação estética, também 

considera que ela não deve ficar restrita à razão e aos aspectos cognitivos, porque esta tem 

uma relação necessariamente afetiva, na qual articulam as experiências da existência humana 

implicadas no processo educativo que vão além da vontade, necessidade, sucesso e frustração. 

Estas condições são formadas no cotidiano, no contato com outras pessoas através da 

experiência cultural e histórica, Como escreve Molon (2007, p. 129) 

 
A educação estética visa ao desenvolvimento do homem integral, à constituição do 
sujeito criativo e volitivo, pois ela é a possibilidade de um sentido estético e ético, 
que articula razão e sensibilidade à existência cotidiana, na qual a vontade de 
transformação pessoal e coletiva e a formação dessa vontade sejam  um desejo e 
uma experiência cultural e histórica, visto que, como diz Vygostsky (1970), a arte é 
o social em nós, portanto, a força de transformação do mundo. 
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Em outras palavras, pode-se dizer que o processo de formação na educação estética, 

nas aulas de artes visuais, deve ter como conteúdo as reflexões artísticas que constituem 

historicamente o sujeito, o que pressupõe a discussão e compreensão do papel das diferentes 

manifestações culturais na produção artística, assim como, uma abordagem do conteúdo de 

arte com significado para o aluno. 

Por sua vez, Camargo (2007) sugere que o arte-educador deve refletir com os alunos a 

formação de conceitos de estética crítica reflexiva, a partir do processo de percepção dos 

objetos que transcendem a dimensão utilitária direta e ultrapassam uma atitude unívoca diante 

da realidade. Segundo Camargo (2007, p. 187). 

 
Na relação estética o sujeito entra em contato com o objeto mediante a totalidade de 
sua riqueza humana, não apenas sensível, mas também intelectiva e afetiva. Os 
fenômenos naturais só se tornam estéticos quando adquirem uma significação social 
e humana. A sensibilidade estética, como todas as qualidades humanas, é fruto da 
conquista da história da humanidade. 

 

Só o homem é capaz de criar novos objetos, descobrir novas propriedades e qualidades 

nos objetos, como também novas relações entre as coisas, ele consegue ampliar e transformar 

graças a sua atividade de construir e desconstruir, a habilidade de lidar como os materiais, a 

sensibilidade e o olhar para perceber. Quando se trata de estética, não coloca somente o uso 

utilitário dos objetos como o ponto mais importante, mas também tenta relacionar com o útil e 

acolher a beleza junto ao objeto construído.  

O homem tem uma dimensão expressiva, uma possibilidade de auto-expressão, 

entendida como necessidade de se comunicar com as outras pessoas os seus pensamentos, os 

sentimentos e as suas emoções etc. E a arte é uma das atividades humanas que expressa e que 

registra um objeto transformado pela humanidade. A arte é um meio para atender essa 

necessidade. 

Ele sempre está em atividade, e é na atividade sócio-histórico que ele se constrói, 

partilha suas necessidades e emoções com as outras pessoas. Desenho, pintura, escultura, 

fotografia, música, cinema e outras, ou seja, existem vários meios onde ele partilha suas 

idéias, emoções e necessidades. Não é uma simples vivência de sentimentos. Para Camargo 

(2007), a expressão das atividades artísticas é também uma reorganização cognitiva que leva 

as pessoas a sentirem e ressignificarem seus estados emocionais. Esta é aprendida com os 

outros, portanto é social como a emoção e o desejo.  

Mozzer (2008) enfatiza a importância da mediação do professor em todas as atividades 

de aprendizagem, na aquisição da linguagem e nas atividades escritas. Segundo a autora, a 
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abordagem histórico-cultural vem sendo negligenciada no ensino de arte em relação a outras 

fundamentações teóricas. Na opinião desta autora, quanto mais ricas forem as experiências 

vivenciadas pelas crianças, mais possibilidades elas têm de desenvolver a imaginação e a 

criatividade em suas ações. A riqueza de experiências cria uma zona de desenvolvimento 

proximal no aluno.  

 

 

2.1 O produção acadêmica sobre educação estética no Estado de Goiás  

 

No Estado de Goiás, a significativa contribuição para a ressignificação do Ensino 

Médio por meio de experiências e reflexões, está vinculada à produção dos docentes do 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. 

Dentre estas contribuições pode-se citar Goya (1999), Soares (2006), Tourinho (2009), 

Guimarães (2009), Martins, (2009a) e Martins, (2009b).  

Com intenção de explicitar a contribuição destes autores para o ensino de arte 

buscaremos a seguir, ainda que de modo geral, delinear aspectos desta produção assim como 

estabelecer o vínculo desta produção com as tendências do ensino de artes visuais que 

fundamentam a produção acadêmica do ensino de artes tanto no nível nacional quanto 

internacional.  

Goya e Martins organizaram em 1999 o primeiro seminário em Goiás com o tema: 

Políticas para redefinição do perfil do profissional do ensino de artes visuais em Goiás. 

Envolvendo as representações do ensino de arte com o objetivo de pensar o currículo que 

passou a vigorar a partir de 2001. Goya (1999) desenvolveu projeto de investigação sobre a 

avaliação no ensino de artes visuais no ensino básico - segunda fase do ensino fundamental na 

rede municipal de educação de Goiânia. Neste trabalho foi investigado de que maneira o 

ensino da história da arte poderia ser relacionado com formas do fazer artístico. 

Tourinho, em seu artigo, Currículo de arte: Velho e novo, gosto e surpresa, desejo e 

sonho... O que queremos aprender nas aulas de arte? (2009), aborda a necessidade de repensar 

o currículo, a pedagogia e a avaliação de arte, e chama atenção para pensar a 

interdisciplinaridade em ação cooperativa. Segundo a autora, não é cabível um professor 

trabalhar isolado, preso ao espaço da sala de aula. Escreve Tourinho (2009, p. 23). 

 
Repensar o currículo, a pedagogia e avaliação é disponibilizar-se para viajar entre a 
instabilidade e ambigüidade dos saberes, é dar relevância à qualidade das 
experiências que propomos e encontramos nas escolas e, finalmente, é dar voz e 
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tornar publicas as posições e ações dos que praticam a educação no cotidiano das 
instituições. 

 

Por outro lado, Tourinho afirma que o professor deve ser responsável nas formas 

alternativas de escolha de conteúdo, não limitar somente ao desejo daquilo que os alunos 

querem aprender. 

Guimarães (2009), recentemente vem estudando sobre o ensino de artes visuais por 

meio das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs. Em seu artigo Desafios na 

formação de arte educadores na modalidade a distância na Faculdade de artes visuais da 

Universidade Federal de Goiás. (2009), argumenta que mudanças nos paradigmas da 

educação necessitam de novos modelos de ensino-aprendizagem. Guimarães, ao comentar 

sobre a necessidade de investir na formação de professores, registra que existem cerca de 

1500 professores ministrando aulas de artes, sendo que apenas 180 possuem formação 

específica. Esclarece a autora que a Universidade Federal de Goiás. (UFG), forma anualmente 

25 profissionais para a área de arte. Adverte a autora que somente com esse quadro por meio 

do ensino presencial é difícil uma melhora no ensino de artes visuais. Guimarães (2009, p. 93) 

compõe a equipe do projeto de formação de professores a distância, cujas “[...] bases teóricas 

têm como referência estudos de princípios e teorias sócio-educativas e culturais”. 

Martins (2009a), em seu artigo Para reinventar narrativas imagéticas parte do 

pressuposto de que a educação escolar deve assegurar espaços de diálogos, experimentações e 

formulações sobre as novas questões das narrativas imagéticas do cotidiano. Para tanto, 

Martins, (2009, p. 47), considera que é 

 
[...] preciso que as instituições incumbidas do papel de formar os sujeitos sociais 
para integrarem-se às malhas das relações humanas nesse mundo dediquem parte de 
sua programação às relações entre ensinar e aprender no âmbito imagético. Na 
construção de sentidos e interpretação critica e criativa, bem como na formulação de 
narrativas capazes de refletir desejos, pontos de vista, questões despertadas pelo 
enfrentamento com o mundo.  

 

Na opinião do autor, quando a escola possibilita no ambiente de ensino a 

experimentação com a diversidade de imagens, há a inserção dos sujeitos em seus próprios 

contextos, enriquecendo as possibilidades de visão de criar novas realidades. Segundo Martins 

(2009a), professores e estudantes devem assegurar o espaço de diálogo e exercício 

laboratorial crítico e criativo com experimentações e formulações de pensamento sobre as 

imagens atuais. 

A respeito das imagens e representações visuais o autor ressalta o pouco sentido que a 

escola atribui às visualidades do nosso cotidiano, embora, na atualidade exerçam significativo 
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papel na formação de nossa identidade e subjetividade. Nesse sentido, o autor adverte sobre a 

distância entre as práticas pedagógicas escolares e a realidade do mundo vivido na qual os 

sujeitos encontram suas referências culturais. Martins, (2009, p. 101) postula a que 

interpretação de imagens é  

 
uma prática social que mobiliza a memória do ver e entrecruza sentidos da memória 
social construída pelo sujeito –professor ou aluno – que interpreta. Ao interpretar, as 
pessoas são influenciadas pelo imaginário do lugar social em que vivem e em que 
vão se inscrevendo. [...] O papel que as imagens desempenham na cultura e nas 
instituições escolares não é refletir a realidade ou torná-la mais real, mas articular e 
colocar em cena a diversidade de sentidos e significados. 

 

Para Martins (2009b), o espaço de atuação do professor e do aluno é sobretudo social. 

Ele assegura que a obra de arte e a imagem estão encharcadas de valorações sociais e são de 

certa forma, fruto da opinião social que articulam referências culturais. Portanto, o significado 

não é uma qualidade intrínseca à imagem, mas o que emerge e constrói na relação entre 

pessoas. 

Com efeito, as considerações apresentadas sobre a produção acadêmica relativa à 

educação estética, a função da arte escolar e as orientações metodológicas para ensino de arte, 

evidenciam os esforços e o comprometimento dos arte-educadores, com a melhoria da 

qualidade do ensino de arte, o que pressupõe investimentos na formação do professor de arte. 

No âmbito desta produção, cabe registrar a referência a conceitos como Zona de 

Desenvolvimento proximal, mediação, concepção de arte como produto social e de educação 

estética pautada nos fundamentos da Teoria histórico-cultural.  

A respeito das orientações teóricas que a partir da década de 1990 passaram a 

fundamentar a produção acadêmica sobre o ensino de artes visuais, Oliveira (2005), registra 

que as diferentes concepções sobre o ensino de arte que se desenvolveram no plano 

internacional, com significativa repercussão no âmbito acadêmico brasileiro, possuem sua 

gênese na Alemanha, no Canadá e na Inglaterra.  

Dentre estas tendências, em função dos objetivos desta pesquisa, importa destacar a 

Alemã. Com efeito, a proposta do educador alemão Günter Otto elaborada a partir do início 

dos anos 1960, apresentou novos fundamentos para o ensino de arte baseados na educação 

estética. As idéias de Otto em muito contribuíram para o desenvolvimento do conceito de arte 

articulado a sua dimensão social e cultural assim como para a compreensão do papel da arte 

contemporânea na educação  

Na mesma linha de Otto, o pedagogo alemão Bernd Fichtner (2001), propôs uma 

concepção para o ensino da arte fundamentada em três abordagens educacionais. 
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A primeira, destaca o potencial da arte no processo de aprendizagem e vincula-se à 

concepção de Vygotsky (1971). A segunda, relaciona-se aos fundamentos teóricos da Teoria 

da atividade e da Teoria do ensino desenvolvimental de Davydov (1977), que foi 

desenvolvida a partir da contribuição da escola histórico-cultural soviética e da visão dialética 

da filosofia clássica germânica; A terceira, relaciona-se à Teoria da aprendizagem expansiva 

desenvolvida por Y. Engestron (1990) e fundamenta-se nas abordagens anteriores. 

(OLIVEIRA, 2006)  

Sendo o referencial teórico desta pesquisa os aportes da Teoria histórico-cultural e da 

Teoria do ensino desenvolvimental, abordaremos, a seguir, a contribuição desses referenciais 

teóricos para organizar o ensino de artes visuais, tendo em vista a aprendizagem do conceito 

de estética pelos alunos de uma turma do 3º ano do ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE ESTÉTICA: 

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E DA 

TEORIA DO ENSINO DESENVOLVIMENTAL 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a relação entre o ensino e a aprendizagem 

de artes visuais nas instituições escolares envolve uma problemática complexa e inclui 

diversos desafios. Autores como Ferraz & Fusari (2001), Buoro (2002), Castanho (2005), 

entre outros, destacam o descompasso entre o ensino de artes visuais, que permanece 

arraigado a práticas fundamentadas em metodologias tradicionais e a produção acadêmica 

fundamentada em abordagens teóricas que postulam o desenvolvimento da criatividade, a 

mediação no processo de construção do conhecimento pelo aluno e a formação de conceitos. 

Em que pesem as diferenças entre os fundamentos teóricos desta proposta, pode-se dizer que a 

unidade entre elas manifesta-se na postura de oposição às metodologias tradicionais para o 

ensino de artes, particularmente no ensino de artes visuais.  

No âmbito desta diversidade, considero a Teoria histórico-cultural de Vygotsky e a 

Teoria do ensino desenvolvimental de V. V. Davydov uma alternativa que oferece 

significativas contribuições para o ensino de arte, na medida em que possibilita o 

desenvolvimento do pensamento teórico. A formação do pensamento teórico tem como 

pressuposto o domínio dos conteúdos específicos da área do conhecimento e o domínio dos 

conhecimentos pedagógicos didáticos que permitem transformar os conteúdos das diferentes 

disciplinas, especificamente da disciplina arte em matéria de ensino didaticamente assimilável 

pelos alunos, por meio da mediação do professor.  

Sendo nossa intenção explicitar a contribuição das teorias acima mencionadas para 

organizar o ensino de artes visuais visando à aprendizagem do conceito de estética, este 

capítulo foi estruturado em dois eixos. O primeiro apresenta uma breve discussão sobre a 

teoria histórico-cultural destacando os conceitos básicos de Vygotsky, da teoria da Atividade 

de Leontiev e da teoria do ensino desenvolvimental formulada por Davydov. O segundo, 

apresentam considerações sobre a concepção dos representantes da Teoria histórico-cultural 

acerca do conceito de estética, assim como de autores do campo da arte que demonstram 

afinidade com os pressupostos teóricos desta abordagem. 
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1 Teoria histórico-cultural: contextualização 

 

A Teoria histórico-cultural é uma corrente psicológica originada dos trabalhos do 

psicólogo russo Lev Seminovich Vygotsky (1896-1934). Vivendo na Rússia pós-

revolucionária, Vygotsky fazia parte de um grupo de estudiosos que, trabalhando num 

ambiente de grande efervescência intelectual, buscava novos caminhos para a sociedade que 

surgia, por meio da união entre a produção científica e os postulados do regime social recém-

implantado. Ele e seus colaboradores, entre eles Alexei Leontiev  

(1903-1979), buscavam uma psicologia que superasse a tendência até então vigente 

(psicologia como ciência natural ou como ciência da mente) (ROSA; ADRIANI, 2002)  

A teorização de Vygotsky foi inspirada no materialismo histórico dialético e utilizou 

como conceito central o de atividade humana. Na obra de Marx e Hegel, ele encontrou 

fundamentos da teoria social da atividade humana para se opor ao naturalismo e à tradição 

empirista. 

De Hegel, Vygotsky apropriou a visão histórica dos estágios de desenvolvimento e da 

formação da consciência humana. De Marx, o conceito de práxis humana, que se tornou um 

protótipo, para o conceito de atividade como um princípio explanatório (KOZULIN, 2002). 

Com base nas contribuições destes autores ele elaborou a Teoria histórico-cultural 

cujos conceitos centrais são: mediação, zona de desenvolvimento próximo, internalização, 

aprendizagem, linguagem, dentre outros. Sua obra tem fundamentado discussões e propostas 

nos diversos campos do saber, particularmente sobre o ensino de arte. No que diz respeito à 

arte, Vygotsky, no livro Psicologia da Arte, destaca a necessidade de um conhecimento mais 

profundo acerca da natureza desta linguagem, assim como da importância deste conhecimento 

para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade da criança.  

Segundo Libâneo (2007), a Teoria histórico-cultural, formulada por Vygotsky, 

influenciou três grupos de gerações que buscaram compreender a origem e o desenvolvimento 

do psiquismo humano nas relações sociais, histórica e culturalmente mediados.  

A primeira geração foi constituída por Vygotsky e Alexei Leontiev (1903-1979), 

tinham por meta romper com a Teoria behaviorista que limitava a compreensão da 

aprendizagem em aspectos psicofisiológicos. Em 1930, Leontiev organiza sua própria escola e 

se envolve na investigação da atividade humana, contribuição relevante para a ampliação dos 

horizontes da Teoria histórico-cultural.  

A segunda geração foi constituída por Galperin, Boyovich, Elkonin, Zaporoyetz e 

Levina. Segundo Engestron (apud LIBÂNEO 2004, p. 9), esse grupo tomou por base “[...] a 
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formulação de Leontiev, avançando na distinção, no conceito de atividade, de ação coletiva e 

ação individual. Estabelecendo a estrutura da atividade.”  

Na década de 1960-70 formam-se o grupo de pesquisadores da terceira geração a qual 

Davydov faz parte. Como explica Libâneo (2007), este foi um período de expansão da Teoria 

histórico-cultural nos Estados Unidos e América Latina. Neste período Davydov publica em 

1972 seu livro: Tipos de generalização do ensino. 

A segunda metade da década de 1980 caracteriza por outro momento de expansão da 

Teoria histórico-cultural, 1986 em Berlim; 1988 na Dinamarca e em 2005 na Espanha. No 

início do século XXI adquire expressividade na América do Sul, estudos fundamentados na 

Teoria histórica-cultural. No entanto, como observa Libâneo (2007), desde a década de 1970, 

na PUC/SP e UNICAMP, já se estudava Vygotsky no Brasil. No campo da arte, Fusari 

(1991), registra que as pesquisas fundamentadas no pensamento vygotskyana adquiriram 

expressividade a partir da década de 90.  

Sendo o objetivo deste estudo de investigar a aplicação da metodologia proposta por 

Davydov no processo de ensino e aprendizagem de artes visuais, tomarei como referência, as 

contribuições da Teoria histórico-cultural, de L. S. Vygotsky e da Teoria do Ensino 

Desenvolvimental de V. Davydov. 

 

 

2 Teoria histórico-cultural: L. S. Vygotsky 

 

Os trabalhos de Vygotsky e seus colaboradores oferecem aportes teóricos para superar 

a concepção dicotomizada de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Nessa perspectiva, 

apresentam uma nova maneira de entender a relação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. Para ele, o homem enquanto sujeito do conhecimento, não possui acesso direto 

aos objetos de conhecimento, mas um acesso mediado. O conhecimento é uma produção 

social que emerge da atividade humana, que é social, planejada, organizada em ações e 

operações e socializada (PINO, 2001). Essa ação humana está subordinada à criação de meios 

técnicos e semióticos, estes últimos particularmente destacados por ele.  

A atividade humana é produtora, por meio dela o homem transforma a natureza e a 

constitui em objeto de conhecimento (produção cultural) e, ao mesmo tempo, transforma a si 

mesmo em sujeito de conhecimento. Nessa perspectiva, a relação sujeito-objeto não é de 

interação, é dialética, é contraditória e é mediada semioticamente, pois os meios técnicos e 

semióticos (a palavra, por exemplo) são sociais.  
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Para explicar a relação entre a cultura e a formação do desenvolvimento da mente 

humana, Vygotsky recorreu aos conceitos de ontogênese e filogênese, como duas linhas que 

se cruzam no curso histórico do desenvolvimento humano. A filogênese é a história da 

espécie humana. A ontogênese é a história de uma pessoa, história essa que não se desvincula 

da história da espécie humana. A filogênese corresponde às funções psicológicas elementares 

que têm origem biológica,  

Para ele, o desenvolvimento psicológico era um processo contínuo de ‘reprodução’ e 

apropriação das atividades e capacidades historicamente construídas em que o 

desenvolvimento cultural é fruto do desenvolvimento social da pessoa, como um processo de 

transformação das estruturas mentais que ocorre de fora para dentro, do social para o 

individual, sendo que a força motriz essencial deste processo são as relações entre os 

processos filogenético e ontogenético (VYGOTSKY, 2000). Por esta via, Vygotsky concebeu 

o homem como um ser biológico, cuja formação é mediada pela cultura. 

Na constante interação com o meio social em que vive, o homem desenvolveu as 

funções psicológicas superiores, que para Vygotsky “são relações sociais internalizadas” cuja 

natureza essencial consiste na transição da função mental superior do plano externo social 

(plano das relações das pessoas) para o plano interno individual de sua realização 

(DAVYDOV, 1988). 

Em sua teoria, Vygotsky usa o termo função mental para se referir aos processos de 

pensamento, memória, percepção e atenção. Para ele, o pensamento tem origem na motivação, 

interesse, na necessidade, no impulso, no afeto, na emoção. Considera como funções mentais 

inferiores a percepção elementar, a memória, atenção e a vontade, já as funções superiores ou 

culturais são especificamente humanas e aparecem gradualmente no curso da transformação 

das funções inferiores. Com o aprendizado cultural, partes dessas funções básicas se 

transformam em funções psicológicas superiores (consciência, planejamento e deliberação) 

características exclusivas do homem. Nas palavras de, Vygotsky (1988, p. 114):  

 
Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do 
desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades 
sociais, ou seja, como funções interpsíquicas; a segunda, nas atividades individuais, 
como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções 
intrapsíquicas.  

 

Em outras palavras, as funções mentais superiores do homem (percepção, memória, 

pensamento) desenvolvem-se na sua relação com o meio sociocultural, relação essa que é 

mediada por signos. Logo, o pensamento, o desenvolvimento mental, a capacidade de 
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conhecer o mundo e de nele atuar é uma construção social que depende das relações 

interpessoais e interpsíquicas que o homem estabelece com o meio social. Nesse processo 

culturalmente organizado Baquero (1998, p. 26), ao destacar o papel específico do ensino 

escolar escreve: 

 
Essa especificidade deriva do fato de que o desenvolvimento dos Processos 
Psicológicos Superiores, no contexto da teoria, depende essencialmente das 
situações sociais específicas em que o sujeito participa. [Os Processos Psicológicos 
Superiores] pressupõem a existência de processos elementares, mas estes não são 
condição suficiente para sua aparição [...] O processo é na verdade muito mais 
complexo, porque o desenvolvimento parece incluir mudanças na estrutura e função 
dos processos que se transformam.  

 

Baquero (1988), observa ainda que, nesse processo as informações nunca são 

apropriadas diretamente do meio. Elas são sempre intermediadas, explícita ou implicitamente, 

pelas pessoas e objetos que rodeiam a criança, nos quais estão contidos significados sociais e 

históricos. Porém, as crianças não refletem apenas sobre o que aprendem. As informações que 

foram intermediadas são reelaboradas numa espécie de linguagem interna, uma vez que a 

criança e também um sujeito psicologicamente ativo e interativo, que forma conhecimentos e 

se constitui nas relações inter e intrapessoal. Nessa relação de troca com outros sujeitos e 

consigo mesma a criança internaliza conhecimentos papéis e funções sociais, o que lhe 

possibilita a formação de novos conhecimentos e de sua consciência. É esse processo, que 

ocorre de fora para dentro, que viabiliza o desenvolvimento cognitivo da criança por meio de 

sua atividade no mundo com outros seres humanos e objetos práticos, signos culturais 

internalizados no processo de mediação.  

Para Vygotsky (1988), a internalização como um processo de reconstrução interna, 

intrassubjetiva, que decorre de uma relação externa entre o homem e os objetos com quais ele 

interage. Por meio dessa relação, se da o desenvolvimento de funções psicológicas superiores 

como resultado da transformação de uma atividade externa para uma atividade interna e de 

um processo interpessoal para um processo intrapessoal.  

A internalização envolve a atividade externa (interpessoal) e a atividade interna 

(intrapessoal). Ou seja, interpsíquico e intrapsíquico. Nesse processo que ocorre de fora para 

dentro, o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da atividade no mundo, com outros seres 

humanos e com objetos práticos, signos originados da cultura.  

Para Vygotsky o homem, ao longo de sua existência construiu e desenvolveu 

instrumentos que utiliza para transformar o mundo e garantir sua sobrevivência nele. Estes 

instrumentos (físico/práticos, mentais/psicológicos) são transmitidos de geração para geração 
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por meio do processo de comunicação entre os indivíduos. Nesse processo mediado, o 

indivíduo vai se apropriando do conteúdo da cultura historicamente acumulada e também das 

atividades cognitivas que lhes correspondem, dando forma aos processos psicológicos.  

Nesse constante movimento dialético, o homem se constitui enquanto ser, por meio da 

apropriação e interiorização das práticas histórico-sociais do gênero humano, ou seja, a 

atividade laboral coletiva adequada, sensório-objetal, transformadora das pessoas. A atividade 

se revela na universalidade do sujeito humano. Este conceito é central na concepção marxista, 

segundo a qual, o homem ao estabelecer relações com a natureza e com os outros homens por 

intermédio de instrumentos transforma a realidade e a si mesmo (DAVYDOV, 1988). 

Não nos apropriamos dos objetos, mas do seu significado cultural histórico em relação 

ao objeto. Em outras palavras, tudo que existe de construção do conhecimento na nossa 

mente, existiu antes fora da mente, ou seja, primeiramente foram relações sociais. Portanto, 

funções mentais superiores para Vygotsky, são funções culturais sociais desenvolvidas na 

mediação. 

Nesse entendimento, o ensino sendo o processo de transmissão da cultura humana 

historicamente produzida e acumulada, deve ser promovido mediante processos formais e 

sistematizados visando a internalização de conceitos, formas, modos de aprender e pensar, em 

um processo dialético, onde o sujeito reconstrói, reinterpreta a realidade. Assim, para 

Vygotsky (1999, p. 117) “[...] o bom ensino é aquele que adianta o desenvolvimento.” É 

aquele que ajuda o aluno a mudar para um patamar mais elevado de pensamento, tendo como 

ponto de partida o conhecimento que o aluno já possui, suas ideias e leituras do mundo ou do 

meio em que vive. Por essa via, o desenvolvimento individual (ontogenético) do cérebro 

humano, passa por constantes mudanças estruturais, ao incorporar os conhecimentos, 

conteúdos e formas evoluídas da cultura humana (sociogenético). 

Em seus estudos, ele deu grande ênfase às relações de aprendizado e desenvolvimento 

cognitivo. Em função da importância que ele atribuiu aos processos sociais e históricos, assim 

como à cultura, concebeu a aprendizagem como o processo em que o indivíduo adquire 

atitudes, conhecimentos, habilidades, entre outros, tendo como ponto de partida a sua 

interação com a realidade e com outros sujeitos.  

Para Vygotsky (1988), aprendizagem é o produto da ação dos adultos pela mediação. 

Nessa atividade, o adulto utiliza ferramentas culturais (linguagem e outros meios), visando 

que a criança se aproprie dos instrumentos culturais como conceitos, idéias, linguagem e 

conteúdos, atribuindo a eles um sentido pessoal. A cultura fornece, portanto, os sistemas 
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simbólicos de representação da realidade, o universo de significações que permite 

desenvolver a interpretação do mundo real.  

Nesse processo de apropriação cultural, Vygotsky destaca a linguagem como um dos 

signos mais importantes, como principal instrumento de mediação do conhecimento entre os 

seres humanos, relacionado diretamente com o desenvolvimento psicológico. A linguagem 

representa um salto qualitativo na evolução da espécie. A linguagem tem um importante papel 

mediador no processo de apropriação cultural. Desde o inicio, ela é social e ambientalmente 

orientada e desenvolvida na criança por um processo interpsíquico. É ela que fornece 

conceitos, as formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. É por meio da linguagem que as funções superiores são socialmente formadas 

e culturalmente transmitidas, particularmente por meio da atividade ensino. No entanto, como 

adverte Vygotsky, o ensino escolar não pode ser identificado como fator de desenvolvimento 

intelectual do aluno, mas sua organização pode resultar no desenvolvimento intelectual do 

aluno. O desenvolvimento intelectual caracteriza-se pela transição de um nível de 

conhecimento para outro. Para ele, o bom ensino é aquele que adianta os processos de 

desenvolvimento.  

A fim de explicar esse processo, desenvolveu os conceitos de Zona de 

Desenvolvimento Real (ZDR) e de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Nas palavras 

de Vygotsky (1984, p. 97): 

 
A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento 
real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 
[...] A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. [...] O nível de 
desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, 
enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento 
mental prospectivamente.  

 

Essas zonas de desenvolvimento são dinâmicas, e estão em movimento contínuo e 

numa relação de crescimento. O que antes era zona de desenvolvimento proximal e depois da 

mediação do professor passa a ser zona de desenvolvimento real. Para o autor, a escola só 

desempenhará com sucesso seu papel na ação pedagógica se intencionalmente organizar sua 

ação para, com base no ZDR, dirigir o ensino para níveis intelectuais ainda não incorporados 

pelos alunos ZDP. Portanto, a função do professor de artes visuais é problematizar e atuar na 

zona de desenvolvimento proximal envolvendo as ferramentas materiais e semióticas para 

mediar o desenvolvimento e a aprendizagem.  
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A ZDP, por suas implicações pedagógico-didáticas, tem sido bastante destacado nas 

análises e propostas sobre ensino escolar fundamentadas nessa abordagem (GÓES, 1991, 

2001; HEDEGAARD, 2002, BAQUERO, 1998). Na visão desses autores, a possibilidade do 

ensino criar Zonas de Desenvolvimento Proximal e com isso, despertar uma série de 

processos internos não amadurecidos nos alunos, constitui, importante instrumento para na 

orientação do trabalho do professor. 

A atividade de ensino voltada para a "exploração" da ZDP e para a construção de 

conhecimentos nela possibilitada deve levar em conta a complexidade desse processo de 

construção do aluno, o contexto social em que o aluno encontra-se inserido e a complexidade 

da mediação escolar e das relações com o outro. Góes (2001) chama a atenção para isso, 

alertando para o fato de que as interações de parceria e cooperação entre crianças e entre elas 

e o professor podem ser tensas e conflituosas, não podendo ser vistas estritamente no sentido 

de mediação harmoniosa e de caráter pedagógico homogêneo.  

Para isso, o professor, ao reconhecer a zona de desenvolvimento proximal do, deve 

organizar a sua prática pedagógica de maneira prospectiva, ou seja, imaginar além do 

momento atual do aluno. Planejar atividades futuras imediatas, avaliar seu potencial de 

desenvolvimento, ampliar os horizontes para os processos que estão germinando o despertar 

de uma criação, pois, o ensino se justifica quando incide na ZDP.  

Essas considerações chamam a atenção para a complexidade da mediação pedagógica 

e demonstram a importância da interação social, da referência ao outro para a construção do 

conhecimento, para a apreensão dos diferentes significados atribuídos aos objetos de 

conhecimento. Na mediação, ressalta-se o papel da linguagem, como fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento, dos processos intelectuais superiores, nos quais se encontra 

a capacidade de formação de conceitos. Conforme Vygotsky (1993, p. 50):  

 
A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa em que todas as 
funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não pode ser 
reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às 
tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso 
do signo, ou palavra, como o meio pelo qual conduzimos as nossas operações 
mentais, controlamos o seu curso e as canalizamos em direção à solução do 
problema que enfrentamos.  

 

A formação de conceitos constitui uma das idéias básicas da teoria de Vygotsky. Na 

visão do autor, para o conhecimento do mundo, os conceitos são imprescindíveis, pois com 

eles o sujeito categoriza o real e lhe conforma significados. O desenvolvimento do 
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pensamento conceitual, considerando que ele permite uma mudança na relação cognitiva do 

homem com o mundo, é função da escola e contribui para a consciência reflexiva do aluno.  

Experimentos realizados por Vygotsky e seus colaboradores revelaram que a formação 

de conceitos é um processo criativo e se orienta para a solução de problemas. Como explica 

Vygotsky (1984), o desenvolvimento deste processo inicia-se na infância, mas as funções 

intelectuais básicas necessárias à formação de conceitos só se desenvolvem na puberdade. Isto 

porque, somente por volta dos 11, 12 anos a criança é capaz de realizar abstrações que vão 

além dos significados ligados a suas práticas imediatas. Esse processo não se dá simplesmente 

pela idade cronológica, é preciso levar em conta a experiência. Ou seja, as situações do 

contexto histórico-cultural do indivíduo e sua atividade intersubjetiva, por meio da qual 

ocorre a apropriação de significados da linguagem que, por sua vez, possibilita a formação de 

conceitos. Como a relação entre o indivíduo e o contexto é interdependente, dialética, 

contraditória, há uma interdependência entre a apropriação de significados de contextos 

determinados e atividade, a participação de sujeitos determinados.  

Vygotsky (1993) distingue três fases no processo de formação de conceitos. A 

primeira é denominada de “conglomerado vago e sincrético de objetos isolados”. A segunda é 

a do “pensamento por complexos”. Nessa fase os objetos isolados se associam na mente da 

criança devido às suas impressões subjetivas e “às relações que de fato existem entre esses 

objetos”. Um complexo é um agrupamento concreto de objetos e fenômenos unidos por 

ligações factuais. Essa fase é importante porque há nela um momento chamado de 

pseudoconceito, bastante semelhante ao conceito propriamente dito, que constitui um elo de 

ligação na formação dos conceitos. A terceira fase é a de formação de conceitos. Vygotsky 

(1993, p.66), distingue da fase de pensamento por complexos, argumentando que para formar 

conceitos é necessário  

 
Abstrair, isolar elementos, e examinar os elementos abstratos separadamente da 
totalidade da experiência concreta de que fazem parte. Na verdadeira formação de 
conceitos, é igualmente importante unir e separar: a síntese deve combinar-se com a 
análise. O pensamento por complexos não é capaz de realizar essas duas operações.  

 

Na formação de conceitos, é preciso considerar as especificidades e as relações 

existentes entre conceitos cotidianos e conceitos científicos. A esse respeito, Vygotsky (1993, 

p. 66) afirma o seguinte: 

 
Estes dois processos – o desenvolvimento dos conceitos espontâneos e dos conceitos 
não-espontâneos – se relacionam e se influenciam constantemente. Fazem parte de 
um único processo: o desenvolvimento da formação de conceitos, que é afetado por 
diferentes condições externas e internas, mas que é essencialmente um processo 
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unitário, e não um conflito entre formas de intelecção antagônicas e mutuamente 
exclusivas. O aprendizado é uma das principais fontes de conceitos da criança em 
idade escolar, e é também uma poderosa força que direciona o seu desenvolvimento, 
determinando o destino de todo o seu desenvolvimento mental.  

 

No nível de abstração e de generalização, o processo de formação de conceitos 

cotidianos é “ascendente”, ou seja, surgem impregnados de experiência de forma ainda não-

consciente e “ascendendo” para um conceito conscientemente definido. Diferentemente, o 

movimento dos conceitos científicos, é “descendente”, ou seja, têm inicio com uma definição 

verbal e aplicações não espontâneas e posteriormente podem adquirir um nível de concretude 

impregnando-se na experiência. 

As formulações de Vygotsky (1993) sobre o processo de formação de conceitos 

fornecem aos professores, particularmente, aos professores de artes, orientações para que 

possam alcançar os objetivos de desenvolvimento intelectual dos alunos, por meio da 

apropriação dos conteúdos de ensino de arte. 

 

 

3 Teoria da Atividade - Leontiev  

 

Leontiev (1903-1979) foi um psicólogo russo, aos vinte anos de idade passou a 

trabalhar com Lev Vygotsky. Responsável pela disseminação dos textos de Vygostky, 

emergiu com uma versão revisionista da Teoria histórico-cultural. O foco principal de seus 

estudos foi elevar as ações práticas (materiais) ao primeiro plano e diminuir a função dos 

signos como mediadores da atividade humana. Essa recriação foi formulada por Alexei 

Leontiev e tornou conhecida como teoria da atividade. 

Leontiev (1983) estudou as relações entre o desenvolvimento do psiquismo humano e 

a cultura, ou seja, entre a evolução das funções psíquicas e a assimilação individual da 

experiência histórica. Criticou a concepção associacionista e estrutural do comportamento 

humano, e explicou o processo do conhecimento como relação mediada entre o sujeito e o 

mundo objetivo. Leontiev compreende que não há relação direta entre o sujeito e o mundo 

com o qual exerce uma interação. Essa relação sempre se dá através de um trabalho produzido 

por meios concretos ou simbólicos que carregam consigo a sua historicidade, os traços e 

valores culturais da sociedade em que são utilizados. Defende a natureza sócio-histórica do 

psiquismo humano e, o ponto central de seus estudos é a orientação ao objeto, tanto nas 

atividades mentais internas quanto nas atividades externas. Nesse aspecto diverge de 
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Vygostky que aponta como problema central a mediação da consciência e da mente. Leontiev 

preocupa-se com os problemas da vida humana em que o psiquismo intervém. Ele não se 

interessou pelos estudos da mediação e afirma ser a necessidade humana o objetivo de 

impulsionar o indivíduo. Para o autor, a mente humana funciona a partir de necessidades 

visando objetivos. Seus estudos compreenderam a pedagogia, a cultura no seu conjunto, 

articulados com a personalidade. 

Leontiev (1978) avançou teoricamente na formulação do conceito de atividade e sua 

relação com o desenvolvimento psíquico. Seu estudo revela que a atividade externa (ações 

físicas) e a atividade interna (ações mentais) estão interligadas, porém a atividade externa se 

processa antes da atividade interna. Tanto as atividades externas quanto as internas 

apresentam a mesma estrutura geral. A segunda é desenvolvida por meio na atividade prática 

sensorial externa, ou seja, a constituição primária essencial da atividade é a forma externa, as 

práticas sensoriais. Não descarta a constituição individual, mas eleva o fator social nas 

relações da atividade humana. A transformação da atividade externa em atividade interna 

acontece por meio do processo de internalização. 

Sforni (2004), afirma que a atividade psíquica interna representa, para Leontiev; uma 

atividade material e externa transformada, o que emerge a articulação da atividade12 e do 

psiquismo. Sforni (2004, p. 86); o homem “[...] não herda biologicamente de seus 

antepassados o desenvolvimento intelectual produzido ao longo da historia. Sua herança é 

social, herda uma forma de ser consubstanciada nos instrumentos, na linguagem, nos 

costumes, e enfim tem em seu entorno uma cultura.” 

Leontiev considera que através das relações sociais formadas historicamente com 

procedimentos humanos, nós não apropriamos somente dos produtos, mas do 

desenvolvimento material e intelectual nele investido. Para ele todos os tipos de ações 

humanas emergem de acordo com as diferentes necessidades do homem no meio em que vive. 

Considera que nossa mente funciona a partir de necessidades visando objetivos. Segundo 

Leontiev, (1998, p. 68) “Por atividade, designamos os processos psicologicamente 

caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se dirige, coincidindo sempre com 

o objetivo que estimula o sujeito a executar, isto é, o motivo”. 

                                                           
12  El análisis de la actividad constituye el punto decisivo y el método principal Del conocimiento científico del 

reflejo psíquico, de la conciencia. En el estudio de lãs formas de la conciencia social está el análisis de la vida 
cotidiana de la sociedad, de las formas de producción propias de esta y del sistema de relaciones sociales; en 
El estudio de la psiquis individual está el análisis de la actividad de los individuos em las condiciones sociales 
dadas y en las circunstancias concretas que les ha tocado em suerte a cada uno de ellos. Leontiev. Actividad, 
conciencia e personalidad. Havana: Editorial Pueblo e Educación, 1983. (1983, p. 17): 
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Toda atividade está orientada por um objetivo e necessidades concretas. Segundo 

Freitas (2008, p. 03), “para Leontiev, o traço mais característico da atividade psíquica humana 

é o esforço deliberado que o ser humano realiza para transformar a sua realidade.” Ou seja, a 

atividade é como uma disposição interna do ser humano que torna o indivíduo ativo. Um 

conjunto de características humanas que faz permanecer ativo o homem. Portanto, a atividade 

é o atributo humano que o caracteriza em ser ativo e materializa em ações e operações. Toda 

atividade é dirigida a um objetivo, e deste objetivo emerge o motivo do ser humano para 

realizar a atividade. Na compreensão do desenvolvimento psíquico, este não é desencadeado 

de forma individual, mas quando um sujeito passa a participar de uma atividade coletiva, e 

nesta relação emerge novas necessidades, consequentemente o sujeito carece de novos modos 

de ação. 

Segundo Sforni (2004), a possibilidade do indivíduo nessa atividade coletiva é que 

resulta num ensino significativo, na medida em que o aluno apropria da cultura como ser 

ativo.  

Para Leontiev (1988), os componentes da atividade são: necessidade, motivo, objetivo, 

atividade, ações, operações e condições. 

A necessidade na compreensão de Leontiev é o fator manifestador da atividade, 

porque motiva o homem a lutar por objetivos e executar ações para supri-la. Conclui que nem 

todo processo é uma atividade, somente os processos movidos por uma necessidade são 

considerados atividades. O que compreende uma atividade é o fato de que ela sempre se 

orienta para um objeto e corresponde a um propósito de alcançar algo específico. O impulso 

da atividade é seu motivo. O motivo é o que direciona a atividade, é o elemento para o qual a 

atividade se orienta e mobiliza a ação do sujeito, no entanto, a ação nem sempre vem 

impulsionada por um motivo, mas é uma atividade. Leontiev defendeu a ideia de que não há 

atividade sem um motivo. A ação é o meio de satisfazer um motivo, podendo ser executada de 

diversas maneiras, que segundo Leontiev denomina se operações. As operações são os meios, 

as condições materiais, intelectuais ou psicológicas que permitem uma ação se concretizar, a 

qual em geral, realiza-se automaticamente.  

O ser humano, nas suas diferentes etapas de desenvolvimento, realiza diversas 

atividades. Dentre estas atividades, Leontiev considera como atividade principal aquela que 

está de acordo com o período da vida do indivíduo. A esse respeito, Leontiev (1983, p. 65) 

escreve. “[...] a atividade cujo desenvolvimento governa mudanças mais importantes nos 

processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança, em certo estágio de 
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seu desenvolvimento.” Para o autor a atividade principal é concebida como responsável na 

transformação da consciência, na formação da personalidade e nos processos mentais. 

Cabe ao arte-educador orientar o processo de ensino e aprendizagem em artes visuais 

para a atividade principal. Segundo Leontiev, a atividade principal ocorre quando os objetivos 

se tornam os motivos, portanto a prática na sala de aula é tentar encontrar os motivos para o 

aluno aprender com gosto e tentar compreender o significado da existência da arte na 

transformação humana. 

 

 

4 Ensino Desenvolvimental - V. V. Davydov 

 

Vasili Vasilievich Davydov (1930-1998), um dos seguidores de Vygotsky e Leontiev, 

atualmente é o principal educador russo da escola da teoria da aprendizagem, expõe o trabalho 

experimental pedagógico em diferentes disciplinas escolares com base no aporte teórico da 

dialética materialista. Interessou-se pelo estudo da teoria psicológica da atividade e da 

consciência de Leontiev (1903-1979). Essas investigações constituíram a base para que 

autores como D. B. Elkonin e, especialmente, V. V. Davydov viessem a aprofundar 

especificamente no estudo da aprendizagem, que é uma estrutura muito complexa, a qual 

articula e inclui vários componentes psicológicos como: necessidades, motivos, objetivos, 

desejos, tarefas, ações e operações.  

Davydov (1988) compreende o desenvolvimento mental como um processo para a 

formação de conceitos científicos e atividade pensada da consciência mediada por um 

professor. Para isso, considera necessário a organização e realização de experimentos 

pedagógicos por equipes multidisciplinares cuja intencionalidade seja o desenvolvimento 

cognitivo do aluno que constitui uma função essencial da escola. Como explica Davydov 

(1988, p. 107 - 108): 

 
O método do experimento formativo tem como característica a intervenção ativa do 
pesquisador nos processos mentais que ele estuda. [...]. A realização do experimento 
formativo pressupõe a projeção e a modelação do conteúdo de novas formações 
mentais a serem constituídas, dos meios psicológicos e pedagógicos e das vias de 
sua formação [...]. Este método se baseia na organização e reorganização de novos 
programas de educação e ensino e dos procedimentos para concretizá-los [...].[de] 
um método de educação e ensino experimentais que impulsiona o desenvolvimento 
[...].por meio do uso dos correspondentes materiais didáticos, permite aos alunos, 
sob a orientação do professor, assimilar os conhecimentos e habilidades por meio da 
realização de ações. 
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Nesse processo, o professor exerce a função de mediador no processo de auxiliar o 

aluno a se apropriar dos conteúdos que impulsionam o seu desenvolvimento mental. Para 

trabalhar os conteúdos e conceitos básicos de uma disciplina escolar, Davydov (1988) 

considera que o professor deve conduzir o aluno a percorrer o mesmo caminho do cientista no 

processo de construção do conhecimento.  

Segundo Davydov (1988), a compreensão do objeto é uma construção teórica 

subjetiva que organizamos na nossa mente através da forma como captamos a realidade. Se 

compreendermos de forma imediata pela percepção sensória não há necessidade da ciência. 

Por outro lado, a percepção sensorial tem a sua contribuição no processo do desenvolvimento 

humano, entretanto se o conhecimento fica limitado na aparência, resulta conforme Libâneo 

(2004), em um ensino fragmentado, caótico, na qual as relações de aprendizagem articulam-se 

de forma simples com características do conhecimento do senso comum, empirista, 

pragmatista e utilitário. O processo de conhecimento do aluno partindo desta concepção 

empirista se limita apenas a descrever e exemplificar a realidade. 

Essa forma de compreensão conceitual, segundo Sforni (2004, p. 68), faz com que o 

aluno encontre dificuldade em estabelecer relações e diferenciar os atributos “substanciais e 

os insubstanciais”. É uma conseqüência da forma como o ensino é organizado e 

fundamentado na teoria empírica que valoriza a aprendizagem de conceitos cotidianos 

baseados na percepção, comparação, discriminação, memorização etc. Esse tipo de 

pensamento está presente no cotidiano do aluno, portanto a aprendizagem se processa sem a 

participação efetiva da escola. Segundo Sforni (2004, p. 74), “essa pode ser uma das razões 

da pequena influencia do ensino no desenvolvimento psíquico das crianças”.  

Em sua teorização sobre a organização do ensino, Davydov valorizou o conceito de 

zona de desenvolvimento proximal como um instrumento para o professor saber como 

orientar as crianças e organizar/realizar a atividade de ensino de modo a criar relações entre 

conceitos científicos e conceitos cotidianos, propiciando, desta forma, novas possibilidades de 

ação aos alunos. Nesse sentido, é enfático ao recomendar que o aluno seja colocado em 

atividade de aprendizagem, e esse “colocar em atividade”, não se baseia somente na relação 

com os conceitos cotidianos, mas em atividades planejadas para o desenvolvimento do 

conhecimento teórico.  

Para Davydov (1988), o conhecimento é resultado tanto do pensamento (o reflexo da 

realidade), quanto do processo pelo qual se obtém esse resultado (ou seja, as ações mentais). 

Nesse sentido, um conceito é, ao mesmo tempo, um reflexo do objeto e, também, um 

procedimento da operação mental pela qual se reflete o objeto na mente do aluno. Davydov 
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(1988) caracterizou dois tipos de conhecimentos denominados: pensamento empírico e 

pensamento teórico. O pensamento empírico é resultado da atividade sensorial das pessoas em 

relação aos objetos da realidade. Esse tipo de pensamento leva ao conhecimento imediato da 

realidade. (DAVYDOV, 1988, p. 123). “O conhecimento empírico é o movimento na esfera 

desta exterioridade, a assimilação do aspecto da realidade descrito pela categoria de 

existência” Esse tipo de pensamento se vincula diretamente ao plano concreto das imagens 

enquanto que o conteúdo do pensamento teórico consiste na apreensão do objeto na totalidade 

de suas relações. Ou seja, o pensamento teórico busca compreender as relações internas do 

objeto, relações estas que não podem ser apreendidas em sua existência presente e observável, 

em razão da complexidade das relações universais que se estabelecem entre o universal e o 

objeto. Portanto, o pensamento teórico envolve reflexão, análise e plano interior das ações. 

De acordo com Davydov (1988), o conhecimento teórico resulta de uma combinação 

de abstração substancial, generalização dos objetos e conceitos teóricos, e constitui o objetivo 

principal da atividade de ensino. Como escreve Davydov (1988, p. 87):  

 
Fazer uma generalização substancial significa descobrir certa sujeição à lei, uma 
inter-relação necessária dos fenômenos particulares e singulares com a base geral de 
certa totalidade, descobrir a lei de formação da unidade interna deste. [...] A 
abstração e a generalização de tipo substancial encontram sua expressão no conceito 
teórico que serve de procedimento para deduzir os fenômenos particulares e 
singulares de sua base universal. Graças a isso, o conteúdo do conceito teórico são 
os processos de desenvolvimento dos sistemas integrais. 

 

Esse tipo de pensamento deve ser o foco da atividade de aprendizagem. Por meio da 

atividade de aprendizagem, os alunos aprendem a pensar teoricamente acerca de um objeto de 

estudo formando, com isso, um conceito teórico apropriado desse objeto para utilizá-lo em 

situações concretas (SFORNI, 2004). Para o autor, o aluno só consegue formar conceitos 

básicos de uma disciplina quando conseguir dominar o procedimento geral de construção e 

transformação mental do objeto. Para tanto, são necessários processos de mediações com 

metodologia intencional, sistematizada e organizada para levar o aluno a tomar consciência do 

conceito do objeto, processo que se efetiva quando este for capaz de generalizar.  

Como registra Davydov (1988), o conteúdo da atividade de aprendizagem, diz respeito 

aos conhecimentos teóricos. Estes podem ser alcançados quando os alunos assimilam os 

conhecimentos e os utilizam na resolução de tarefas de aprendizagem por meio de problemas 

ou ações planejadas, os quais possibilitam-os chegar ao pensamento teórico que é diferente do 

ensino tradicional pois, leva o aluno a permanecer no pensamento empírico, classificatório e 

descritivo.  
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Segundo Sforni (2004, p. 105), “[...] atividade de aprendizagem é, portanto, o 

movimento de formação do pensamento teórico, assentado na reflexão, análise e 

planejamento, que conduz ao desenvolvimento psíquico da criança”. 

A importância de compreender o nível do pensamento teórico está no fato deste 

possibilitar ao homem o processo de criação de modelos mentais dos objetos e através dele 

solucionar diferentes problemas e transformar a natureza. Assim nos dizeres de Davydov 

(1988, p. 249) 

 
Os meios artificiais do pensamento ou signos permitem ao homem criar modelos 
mentais dos objetos e atuar com eles planejando, além de os caminhos para 
solucionar diferentes tarefas. Operar com signos é realizar as ações de planejamento 
durante a organização do comportamento integral. 

 

Para o autor, a escola precisa reorganizar e estruturar os conteúdos de arte para que o 

conhecimento científico seja assimilado. De acordo com Libâneo (2004), este é o caminho por 

meio do qual a atividade de ensino ao conduzir a apropriação dos conhecimentos científicos, 

se constitui em um meio privilegiado de acesso à cultura.  

Compartilhando deste entendimento, considera-se nesta pesquisa que o ensino de artes 

visuais constitui um campo privilegiado para promover o acesso à cultura e ao 

desenvolvimento mental dos alunos, à medida, em que proporcionam mudanças no modo de 

pensar a arte, por meio do desenvolvimento da imaginação e da criação. 

A capacidade de criação e imaginação não é algo, “mágico” depende da mediação, que 

é muito complexa, pois envolvem a linguagem, os aspectos afetivos, sociais, culturais e 

cognitivos. Nas relações de apropriação do conhecimento e mediação, Davydov (1988) 

contempla a estrutura e os elementos da atividade de aprendizagem propostos por Leontiev, e 

insere o desejo como um elemento importante no processo de desenvolvimento por meio da 

atividade de ensino e aprendizagem. Para o autor a atividade de aprendizagem envolve desejo, 

necessidade de aprender, motivo, objetivo, atividade, ação e operação.  

Davydov (1988) considera o desejo como base da necessidade, um elemento da 

estrutura da atividade construído nas relações sociais para desenvolver as funções mentais. E 

as emoções, a base da tarefa que impulsiona o aluno a tomar iniciativa e resolver os 

problemas. Para tanto, destaca a importância do acompanhamento das tarefas realizadas pelo 

aluno como forma de verificar o desenvolvimento mental. Nesse processo, é significativo 

compreender como o aluno procedeu, quais as ações e operações foram utilizadas pelo aluno 

para solucionar as tarefas.  
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Para Davydov, o desejo é despertado na atividade de aprendizagem através das 

apropriações das relações sociais e históricas. Neste processo, cabe ao professor de artes, 

mediar o desejo do aluno de aprender e compreender o mundo sob o campo específico da 

estética. 

Para tanto, o espaço da sala de aula deve ser ocupado para compreender arte como 

possibilidade de acesso a um conteúdo intencionalmente organizado, planejado de forma a 

propiciar o desenvolvimento do pensamento mais complexo por meio da criação e 

incorporação de modelos mentais dos objetos a serem utilizados no cotidiano. Nesse sentido, 

na opinião de Davydov (1988), sem a intervenção da escola, dificilmente se alcança o 

desenvolvimento da consciência e das ações mais complexas do pensamento humano na 

solução de diferentes tarefas. A escola tem condições de fornecer a base para a formação do 

conhecimento e da consciência humana que, segundo Davydov (1988), são resultantes: do 

pensamento teórico, reflexão, análise e plano interior das ações. 

Davydov pontuou a metodologia escolar, ou seja, as ações que a escola deve estruturar 

para organizar a atividade de aprendizagem como problemas para os alunos investigarem e 

encontrarem a solução. Nesse sentido, Davydov (1988, p. 99) propôs seis ações orientadoras 

da atividade de aprendizagem que segue a lógica de ascender do abstrato para o concreto: 

 
Transformação dos dados da tarefa a fim de revelar a relação universal do objeto 
estudado; [...] Modelação da relação diferenciada em forma objetivada, gráfica ou 
por meio de letras; [...] Transformação do modelo da relação para estudar suas 
propriedades em “forma pura” [...] Construção do sistema de tarefas particulares que 
podem ser resolvidas por um procedimento geral; [...] Controle da realização das 
ações anteriores; [...] Avaliação da assimilação do procedimento geral como 
resultado da solução da tarefa de aprendizagem dada. 

 

O primeiro passo, para a ação da aprendizagem é a transformação dos dados objetais 

da tarefa com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações mentais nos alunos. Nessa 

abordagem, os alunos devem descobrir a relação universal do conteúdo a ser estudado, ou 

seja, a característica geral do objeto. Isto significa dizer que, o professor de artes visuais, ao 

trabalhar o conceito de estética nesta fase inicial, deverá verificar o nível de desenvolvimento 

real nos alunos sobre o que é estética. Em seguida, realizar a explicação e aplicação do 

processo de construção do conceito de estética, tendo em vista a percepção do modo geral 

como a estética é representada a partir de um conjunto de imagens de diversos contextos 

históricos.  

O segundo passo consiste na modelação da relação universal. Em função do conteúdo 

abordado, pode-se criar, por exemplo, representação de modelos universais através de 
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gráficos, maquetes, imagens etc. Nesta ação, o professor trabalha com a origem dos conteúdos 

universais para possíveis análises e reflexões. Esta ação requer a representação mental dos 

alunos. Por exemplo, o professor de artes visuais, ao trabalhar a estética, deverá fazer a 

mediação para a compreensão da forma utilizando imagens de artistas clássicos 

representativas de diversos contextos.  

O terceiro passo é a transformação do modelo que tem o objetivo de estudar as 

propriedades da relação universal encontradas no objeto. Nesse caso, o professor deve 

conduzir o aluno a compreender a relação no aspecto concreto por meio da análise das 

imagens relativas e da produção artística dos diferentes contextos sócio-históricos. Nesta fase 

são apreendidas as particularidades do objeto com a intenção de alcançar a relação universal 

do mesmo, o “núcleo” do objeto. O professor de artes visuais, ao trabalhar a estética, deverá 

despertar no aluno a compreensão da trajetória do conceito de estética, ou seja, que este tem 

uma história. 

O quarto passo se verifica na solução de tarefas específicas pelos alunos e na 

identificação em cada tarefa da relação geral com o objeto sob a mediação do professor. Nesta 

etapa, o professor gradativamente propicia a busca do grau de autonomia do pensamento do 

aluno. Para isso, o professor de artes visuais ao trabalhar a estética, deve propiciar, por meio 

das atividades, o desenvolvimento de um modo de pensar esteticamente, o que pressupõe a 

apropriação dos princípios da composição estética em diversos contextos. 

O quinto passo é observado através do controle da realização das ações anteriores, o 

qual tem o objetivo de assegurar o desenvolvimento da aprendizagem através da realização 

das operações das atividades em grupo. Este passo tem a característica de uma avaliação 

contínua e de caráter formativo. Nesta fase, as reflexões tanto do aluno quanto do professor 

são importantes para a estrutura ou mudanças nas ações. O professor, ao trabalhar a estética, 

deverá conduzir os grupos a estabelecerem a relação universal dos conteúdos através de 

tarefas como recorte e colagem, elaboração de projeto de instalação e montagem da 

instalação.  

Por último, a avaliação da assimilação do procedimento geral como resultado da 

solução da tarefa de aprendizagem dada. Professor e aluno avaliam a aprendizagem do 

procedimento geral através da criação e produção como resultado das soluções da tarefa de 

aprendizagem trabalhada em sala ou fora desta. Por exemplo, o professor de artes visuais, ao 

trabalhar a composição da atividade de colagem e da atividade de instalação, deve conduzir os 

alunos a identificar o caminho de sua ação sobre a construção das suas produções e, 

posteriormente, discutir em termos teóricos o que deve rever e refazer.  
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É uma ação da apropriação e vivência do processo da atividade de educação estética. 

Davydov (1988, p. 129), realizou o experimento didático formativo da disciplina arte e 

realizou comparações entre esta forma de conduzir a atividade de ensino e a aprendizagem 

com a do ensino tradicional. Como resultado deste estudo, concluiu que na atividade de 

ensino da arte organizada de acordo com pressupostos do ensino desenvolvimental, a maioria 

dos alunos demonstraram a formação de um nível relativamente alto de imaginação artística e 

desenvolveram a capacidade de generalizar as relações entre as cores. 

 

 

5 Desenvolvimento humano e ensino 

 

De acordo com Vygotsky e seus seguidores, Leontiev, Elkonin e Davydov, o 

desenvolvimento ontogenético da psique é determinado pelos processos de apropriação das 

formas históricas e sociais da cultura. Para esses autores, nesse processo cada período do 

desenvolvimento individual humano é caracterizado por uma atividade principal, ou atividade 

dominante, a partir da qual se estruturam as relações do indivíduo com a realidade social.  

Embora estes estágios de desenvolvimento, possuem uma sequência no tempo, eles 

não são imutáveis. Encontram-se na dependência das condições concretas nas quais ocorrem 

desenvolvimento. As condições histórico-sociais concretas exercem influência tanto sobre o 

conteúdo concreto de um estágio individual do desenvolvimento como sobre o curso total do 

processo de desenvolvimento psíquico como um todo. Por exemplo, a atividade principal do 

trabalho, em cada época, em cada lugar, pode alongar-se ou não, de acordo com necessidades 

e exigências sociais. 

Com este entendimento, Elkonin, citado por Davydov (1998), considera que a 

atividade de aprendizagem é a atividade principal das crianças de 6 a 10 anos. Portanto, o 

ensino escolar deve, nesse estágio, introduzir o aluno na atividade de estudo, de forma que se 

aproprie dos conhecimentos científicos. 

Outro estágio é a adolescência (10 a 15 anos). Segundo Elkonin (1987), este é o 

período mais crítico de desenvolvimento. Nele a atividade de estudo continua sendo 

considerada importante para os jovens e ocorre, por parte dos alunos, o domínio da estrutura 

geral da atividade de estudo, a formação de seu caráter voluntário, a tomada de consciência 

das particularidades individuais de trabalho e a utilização desta atividade como meio para 

organizar as interações sociais com os companheiros de estudo. 
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Vygotsky (1996) registra que nessa fase de desenvolvimento ocorre um importante 

avanço no desenvolvimento intelectual do adolescente, formando-se os verdadeiros conceitos. 

O pensamento por conceito abre para o jovem um mundo da consciência social, do 

conhecimento da ciência, da arte, assim as diversas esferas da vida cultural podem ser 

corretamente assimiladas. Por meio do pensamento em conceito, os jovens passam a 

compreender a realidade, as pessoas ao seu redor e a si mesmo. O pensamento abstrato 

desenvolve-se cada vez mais e o pensamento concreto começa a pertencer ao passado. O 

conteúdo do pensamento do jovem converte-se em convicção interna, em orientações dos seus 

interesses, em normas de conduta, em sentido ético, em seus desejos e seus propósitos.  

Nessa fase do desenvolvimento através da comunicação pessoal com o grupo, o 

adolescente forma os pontos de vista gerais sobre o mundo, sobre as relações entre as pessoas, 

desenvolve atitudes investigativas, constrói projetos de vida e apresentam posições 

ideológicas e uma concepção de mundo. Esse comportamento dá origem a novas tarefas e 

motivos de atividade dirigida ao futuro, e adquire o caráter de atividade profissional/de 

estudo. Essa é a atividade que desenvolve nos jovens que possuem entre 15 a 17/18 anos, a 

necessidade de trabalhar e os interesses profissionais.  

Segundo Davydov (1988), é nessa fase que a atividade de estudo passa a ser utilizada 

como meio para a orientação e preparação profissional, ocorrendo o domínio dos meios de 

atividade de estudo autônomo, com uma atividade cognoscitiva e investigativa criadora.  

  Os alunos que participaram da pesquisa apresentam características da fase de 

desenvolvimento que corresponde à adolescência (10 a 15 anos) e da fase de desenvolvimento 

do interesse profissional. Nesse sentido, considerando a orientação de Davydov (1988), 

segundo a qual os educadores, de uma forma geral, precisam estar atentos às peculiaridades 

do desenvolvimento psíquico em diferentes etapas evolutivas, para que possam estabelecer 

estratégias que favoreçam a apropriação do conhecimento científico, a organização do ensino 

de artes visando a formação do conceito de estética constituiu um desafio para a pesquisadora, 

uma vez que a atividade principal que demarca o curso do desenvolvimento dos alunos 

corresponde à formação de conceitos e à atividade profissional/de estudo.  

Esse é um fato que requer dos professores conhecimento da eficácia dos diversos 

métodos de ensino no desenvolvimento do pensamento do aluno. Como escreve Davydov 

(1988), o desenvolvimento do aluno não ocorre pela assimilação de qualquer conceito ou 

habilidade particular; o desenvolvimento ocorre quando existem avanços qualitativos no nível 

e na forma das capacidades e nos tipos de atividades, de que se apropria o indivíduo. A 
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atividade especial do escolar deve estar fixada na experiência histórico-social – nos objetos da 

cultura humana, nas diversas esferas de conhecimento e na ciência. 

Em função dos objetivos deste estudo, será apresentado no próximo item a discussão 

sobre o conceito de estética na perspectiva da Teoria histórico-Cultural, assim como as 

propostas dos arte-educadores, que se fundamentam nesta abordagem e em outros 

representantes do materialismo histórico dialético para o ensino e aprendizagem do conceito 

de estética. 

 

 

6 A estética na abordagem histórico-cultural: de L.S. Vygotsky aos arte-educadores 

 

Considerando as recomendações de Vygotsky de que o modo de descobrir o que uma 

coisa é, é estudar sua história, buscaremos neste item mapear de forma relativamente breve, a 

trajetória do conceito de estética.  

De acordo com Nunes (1991, p. 12), mesmo existindo desde a antiguidade, a 

denominação “Estética” derivada do termo grego aisthesis, que significa, “[...] o que é 

sensível ou o que se relaciona com a sensibilidade” surgiu somente no século XVIII. Neste 

período, passou a ser considerada uma disciplina filosófica com objetivo de “estudar o belo e 

suas manifestações na Arte”, cujo fundador foi Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762). 

Em sua obra, Estética ou Teoria das artes Liberais, de 1750, Baumgarten conceituou-a como a 

ciência do Belo e da Arte.  

Oliveira (2000, p. 263), ao comentar sobre a trajetória do conceito de estética escreve:  

 
O conceito 'estética' recebeu diversos sentidos ao longo da história: doutrina do belo 
em Platão, teoria da arte em Aristóteles, expressão humana do poder de criação 
divino em Santo Agostinho, expressão dos grandes "gênios" humanistas na 
Renascença italiana, em Baumgarten forma inferior do conhecimento, vinculada à 
sensibilidade e à apreensão da beleza; estudo das condições de possibilidade da 
expressão e do juízo estéticos em Kant, expressão do Espírito absoluto em Hegel, 
em Schiller conciliação entre o instinto formal e o instinto sensível na realização do 
Estado em que a liberdade, reconhecida a princípio no domínio da arte, estenda- se 
ao domínio da relações sociais e das relações morais. 

 

Ampliando a discussão sobre o significado histórico deste conceito, Soares (2006, p. 

70), registra que, no campo da filosofia, a partir do século XVIII destacam-se, dentre outros 

pensadores, Emmanuel Kant (1724-1804), que concebia a experiência estética como intuição 

e prazer e Friedrich Hegel (1770-1831), que considerava “belo” como expressão sensível da 
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ideia. Nesse período, a concepção de estética encontra-se desvinculada da relação de 

experiências do conhecimento intelectual.  

No século XIX, em função do movimento romântico, os artistas buscam superar a 

concepção de estética postulada pelos clássicos e, por conseguinte dos limites impostos a arte 

acadêmica. Os românticos13 interpretaram a estética de Kant na perspectiva da subjetividade. 

Em razão disso, a estética retoma a concepção da atividade da ideia, por meio da valorização 

da experiência individual subjetiva e da natureza como tema padrão na arte.  

Nasce, portanto, um novo paradigma, segundo o qual a educação estética permitia a 

formação completa do humano em seu processo de hominização. É neste contexto que 

surgem, as primeiras reações racionais ao positivismo, particularmente no que diz respeito à 

sua influência na educação e na formação cultural das pessoas.  

O debate sobre a estética acentuou-se no final do século XIX e início do século XX, 

com Marx (1818-1883), Nietzsche (1844-1900) e Freud (1856-1939). Com base em Hegel, 

estes pensadores articularam a arte, a sociedade e a história com a vontade de poder, a 

perfeição do ser e a ideia de inconsciente.  

Embora seja significativa a contribuição de Nietzsche e Freud, em função dos 

objetivos desta pesquisa, a abordagem do conceito de estética será norteada pela contribuição 

de autores que discutem o tema na perspectiva histórico- cultural, como: L. S. Vygotsky 

(2001), Davydov (1988), Vásquez (1999), Pino (2007), e de arte-educadores que 

fundamentam suas discussões sobre o ensino de artes.  

No âmbito da Teoria histórico-cultural, para Vygotsky (2001), a arte é fruto das 

relações do homem com o meio sócio-cultural. Mesmo sendo o resultado de uma 

individualidade, é social, é uma realidade social que se dá na práxis humana, a qual é coletiva. 

Em outras palavras, o que se quer dizer é que mesmo sendo uma obra individual, na relação 

com o social e na relação com o produtor, ela se torna social, pois é resultado de um processo 

humano social. É como se nascesse do social em direção ao social. 

Ao conceber a arte como produto social, Vygotsky (2001) pondera que essa “[...] 

dialética do individual e do social em arte [...] [permite] concluir que o sentimento 

representado na arte não se torna social, mas individual na medida em que a pessoa que frui a 

arte converte-se em indivíduo sem deixar de ser social.” 

                                                           
13  De acordo com Ormezzano (2007) Schiller (1759-1805), em Cartas sobre a educação estética do homem, pela 

primeira vez retomou o problema da beleza do ponto de vista da formação humana, nascendo, assim, o 
conceito de "educação estética", que vincula a estética kantiana com a filosofia da educação de Rousseau e 
sua própria idéia de sentimento, como condutor do ser humano. 
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Em seu livro Psicologia da arte (2001), Vygotsky demonstra, por um lado, uma 

preocupação em compreender a função da arte sob o enfoque de exercícios intelectuais e 

operações do pensamento. Por outro lado, ao valorizar a especificidade do estético, com o 

qual justifica o qualificativo do artístico, adverte que a arte não deve ser reduzida apenas a 

esses enfoques. A ideia central do livro é o reconhecimento da arte como técnica social do 

sentimento. 

Com relação ao ensino de arte, Vygotsky destaca sua importância para o 

desenvolvimento dos processos de criação e imaginação. Conforme esclarece o autor, os 

processos de criação e imaginação são formas superiores de pensar. Para ele, a criação e a 

imaginação são produtos da evolução sócio-histórica. A imaginação e o processo criativo é 

um ensaio mediado pelos pais e mestres através das formas superiores pedagógicas. Com 

relação à atividade criadora escreve Vygotsky (1999, p. 05): “Qualquer tipo de atividade 

humana que cria algo novo, qualquer coisa do mundo é produto da atividade criadora ou uma 

certa, organização dos sentimentos e pensamento que está presente apenas no próprio 

homem”. 

No processo de criação o homem conserva e transforma os objetos. Vygotsky (1999, 

p. 05), atribui a este processo a denominação de plasticidade, isto é, “[...] a propriedade que 

tem um corpo de transformar e conservar os elementos de sua natureza”. Nesse processo de 

desenvolvimento da criação é necessário o conhecimento de experiências anteriores e 

articulação destas experiências com novas ideias e nova conduta. Como resultado desta 

atividade, o homem adquire a capacidade de projetar o futuro e transformar o seu presente. 

Caso contrário se limita à reprodução do velho.  

Para Vygotsky (1999), um elemento importante que possibilita o desenvolvimento da 

criação artística e científica é a imaginação. Segundo o autor, a imaginação, na maior parte 

das criações, resulta da atividade de pessoas desconhecidas. Somente são conhecidos os 

nomes de grandes artistas e pesquisadores. Assim, com frequência, a criação tem sido 

considerada como patrimônio de uns poucos gênios ou talentos que criaram grandes obras de 

arte. O autor considera que a vida cotidiana é indispensável para acontecer a criação, mesmo 

porque, a existência e a rotina do homem guarda relação com a sua origem e auxilia na 

necessidade do novo e no processo de criação do homem. 

A arte é uma produção criada através dos processos de apropriação pela cultura 

mediada. A cultura fornece sistema simbólico de representação da realidade, o universo das 

significações. Vygotsky, ao compreender a produção da arte, deu maior ênfase à cultura do 

que à herança biológica para o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a cultura como produto, 
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obra da criação humana que possui sentido e significa de acordo com os diferentes períodos e 

contextos históricos. Portanto, arte é um processo de apropriação histórico da criação humana 

que transforma o seu criador, o homem, e a sociedade em que se encontra inserido. 

Toda arte é uma atividade que gera um trabalho; um trabalho associado à interação da 

atividade estética e as funções mentais. Nesse processo, Vygotsky observa que o 

desenvolvimento da percepção tem um significado “especial”, na medida em que o processo 

perceptivo vai além de sua dimensão biológica Ele também é sócio- cultural, logo é 

compreendido de forma mais complexa.  

Vygotsky (2001) atribui valor especial à teoria da percepção em seu livro Psicologia 

da arte. Para ele, a percepção está articulada com sentimentos e com a imaginação. Conforme 

registra o autor, a primeira reflexão sobre o sentimento parece inicialmente ser individual, 

mas através da obra de arte ou da criação artística torna-se social ou generaliza-se. O processo 

artístico é bem complexo e diverso, não é simplesmente uma transmissão de sentimentos ou 

imaginação interna. A arte, segundo Vygotsky, é uma concentração de relações coletivas 

sociais e históricas que se transformam em sentimentos estéticos. 

Os povos antigos utilizavam de símbolos estéticos, melodias e expressões corporais 

que acompanhavam a necessidade da sobrevivência ou do trabalho. Segundo Vygotsky, a arte 

surge como um instrumento, uma ferramenta de trabalho pela qual os homens lutavam pela 

sua existência. Partindo-se desse princípio não pode admitir e reduzir, a ideia da arte com 

papel apenas de expressar sentimentos. Mas sim, que a nossa percepção pode ser construída e 

estar em contínua formação através das relações sociais. 

Nas palavras de Vygotsky: (2001, p. 315) 

 
A arte é o social em nós, e, se o seu efeito se processa em um indivíduo isolado, isto 
não significa, de maneira nenhuma, que as suas raízes e essência sejam individuais. 
É muito ingênuo interpretar o social apenas como coletivo, como existência de uma 
multiplicidade de pessoas. O social existe até onde há apenas um homem e as suas 
emoções pessoais. Por isto, quando a arte realiza a catarse e arrasta para esse fogo 
purificador as comoções mais íntimas e mais vitalmente importantes de uma alma 
individual, o seu efeito é um efeito social.  

 

Em outras palavras, a arte é uma ferramenta de trabalho da sociedade que incorpora as 

relações humanas aos aspectos mais íntimos e pessoais do nosso ser. Portanto, não é uma 

expressão no vazio. A arte exige produção que desperta motivos, atos e atitudes por meio da 

inteligência e sensibilidade humana. Ou seja, a arte motiva para a ação. Desde a antiguidade, 

ela tem sido utilizada como um meio e um recurso para a educação. Para Vygotsky, a arte tem 

meios de influenciar o homem e de certa maneira, modificar o nosso comportamento, e isto 
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acaba também por facilitar ou reduzir o efeito educativo, ou talvez, emergir problemas para o 

sentido pedagógico.  

Vygotsky faz críticas ao utilizar obras de arte na escola com intenções de formar no 

aluno o conhecimento, o sentimento e a moral. Aponta que estas questões cumprem funções 

alheias e retardam a compreensão dos conceitos de estética.  

Quanto ao conceito de estética, ele os separou em duas categorias, denominou uma de 

estética de baixo e a outra de estética de cima. Em relação à estética de baixo, seria aquela 

produção de experimentos primitivos, que no fundo nada dizem. No campo da estética de 

cima, afirma-se a necessidade do artista ter consciência fundamentada na sociologia e na 

história para a criação de qualquer teoria estética. Nessa perspectiva, a estética deve ser 

compreendida como materialização das relações sócio-políticas e econômicas que expressam 

diferentes ideologias 

Com base na concepção de arte e estética, postulada por Vygotsky, cabe os arte-

educadores, a tarefa de ajudar no desenvolvimento mental dos alunos, na expansão de sua 

relação visual com o mundo e na compreensão de suas condições de existência. Tendo em 

vista estimular a formação de hábitos e atitudes de leituras das obras de arte, assim como, o 

desenvolvimento da criatividade.  

Na mesma linha, Davydov (1988, p. 120), considera que a natureza específica da arte 

consiste “[...] no fato de que ela desenvolve uma aptidão humana universal – ou seja, uma 

aptidão que uma vez desenvolvida é concretizada em qualquer esfera da atividade humana ou 

cognição humana - na ciência, na política, na vida diária e diretamente no trabalho.” Nesse 

sentido, considera que os procedimentos de ensino utilizados em qualquer uma das linguagens 

artísticas, sejam diferentes dos procedimentos de ensino das demais disciplinas que compõem 

o currículo escolar. Para Davydov (1988, p. 120), o principal objetivo da disciplina arte  

 
é o desenvolvimento da consciência estética das crianças. Na doutrina marxista-
leninista, a consciência estética está relacionada à esfera da apropriação subjetiva da 
realidade, conforme as leis e as formas da beleza. Esta consciência inclui 
sentimentos, gostos, valorações, vivências, ideais estéticos. Sua essência é revelada 
através das categorias estéticas de “medida” e “perfeição”. A consciência estética 
determina a medida da perfeição da atividade vital do homem social, estimada 
através da mensuração de sua apropriação de determinada atividade, medindo-se sua 
atitude em relação a outras pessoas, ao mundo natural e em relação a si próprio e 
finalmente, mensurando o quanto sua atividade se converte de utilitária e limitada a 
livre e universal, ou – o que dá no mesmo passando a ser uma atividade perfeita. 

 

A noção de estética do desenvolvimento psicológico para Davydov articula não só as 

funções cognitivas, mas a dimensão afetiva, os sistemas de relação e de ação. O papel da 

consciência estética é revelado nas produções científicas, nas técnicas e nas artes. A 
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consciência estética é formada nas relações sociais e diz respeito à plasticidade do mundo 

interior, conservar e transformar as estruturas internas do sujeito. O homem, através da 

relação dialética, é capaz de transformar a si mesmo e ao seu meio. Segundo Davydov (1988, 

p. 120), essa transformação se dá por meio da conscientização da estética, conforme, 

depreende-se da leitura abaixo: 

 
Os resultados da formação da consciência estética nas crianças são verificados não 
somente quando elas conseguem compreender a natureza especial das obras 
artísticas, mas também quando levam em consideração as leis da beleza em suas 
ações (atos), desejos, etc. Portanto, a assimilação do conteúdo das matérias escolares 
no ciclo das artes assegura a unidade do ensino e da educação que as crianças 
recebem. 

 

Em outras palavras, significa dizer que o tipo de conhecimento e o acesso às obras de 

arte que a escola possibilita ao aluno, resultarão em modelos de apropriação estética da 

realidade. A maneira como o aluno apropria-se do conceito de estética passará a expressar os 

sentimentos, atitudes e valores em relação ao mundo. Nesse processo, a tarefa do ensino de 

artes visuais é contribuir para o desenvolvimento cognitivo do aluno, por meio da mobilização 

da atividade mental dos alunos. É através da atividade de aprendizagem da consciência 

estética que os alunos aprendem a pensar teoricamente, ou seja, adquirem um modo de pensar 

esteticamente.  

Outro representante da abordagem marxista que discute o conceito de estética é 

Vásquez. Na opinião deste autor, arte e estética fazem parte da formação integral do ser 

humano, já que, no materialismo histórico, a arte, no processo de construção do homem 

humanizado, é um trabalho que envolve uma relação estética do homem com a natureza. 

Nesse processo, à medida que o homem passa a dominar a natureza, ele passa a dominar a si 

próprio, desenvolve seus sentidos e, com isso, constrói com o seu contexto uma relação 

refinada e diferenciada. Portanto, no percurso do desenvolvimento do homem humanizado, a 

arte aparece, exigindo dele certa sofisticação conceitual.  

De acordo com Vásquez (1999), a sensibilidade estética é um processo de 

desenvolvimento dos sentidos no processo de humanização, ou seja, na relação que o homem 

estabelece com a natureza, com os outros homens e consigo mesmo. Através destas relações, 

os sentidos se fazem humanos num processo que é histórico e dialético, no qual o homem se 

transforma na medida em que desenvolve sua ação e, estrutura, na práxis, seu percurso 

humano. Esse processo é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, pois a ação humana é social 

e transforma o contexto à medida que transforma o próprio homem. Pode-se dizer que os 
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sentidos humanizados são diferentes dos sentidos que não passam por esse processo de 

sensibilização. De acordo com Vásquez (1999, p. 19), 

 
[...] a experiência estética ou a prática artística não são algo supérfluo, um adorno 
em nossa existência, mas sim um elemento vital em toda sociedade, uma 
necessidade humana que exige ser satisfeita; não será por isso um valor em si, mas 
sim o de um conhecimento de algo necessário para o homem; tão necessário que, ao 
longo dos séculos, encontramos a arte executando uma ou outra função nas 
sociedades mais diversas. 

 

Compartilhando desta abordagem teórica, Angel Pino em seu artigo, Educação 

Estética do sentimento e processo civilizador: um ensaio sobre estética e semiótica (2007) 

argumenta que o sentido estético, o sentimento do belo e do gosto deve ser refletido não como 

resultado de um instinto ou tendência natural que possibilita visualizar a beleza das coisas 

entre elas fenômenos naturais e produções humanas, mas resultado do processo de 

sensibilização dos valores que os homens atribuem às coisas materiais e imateriais. Segundo 

Pino (2007, p. 115),  

 
O sentido estético perante as coisas só surge como tal nos grupos e nos indivíduos 
desses grupos porque essas coisas carregam um agregado de significação de valor 
estético que se “atualiza” quando essas coisas encontram quem as contemple, as 
pense, ou as deseje.  

 

Em outras palavras, isto significa que o sentido estético em sua dimensão temporal, 

cultural e social emerge das significações e só adquirem direito de existência cultural quando 

reconhecidos por algum tipo de coletividade ou grupo cultural. Pino (2007, p. 115) 

compreende que esse fato justifica duas coisas:  

 
[...] se o gosto é uma experiência pessoal, subjetiva, só se torna cultural quando 
encontra um ambiente social que a acolhe; segundo que os valores e as significações 
culturais podem ser, e quase sempre o são, diferentes em diferentes épocas e em 
diferentes grupos de uma mesma diferente época ou sociedade.  

 

Na opinião de Pino (2007), as significações das produções humanas e o sentimento 

estético na vida humana é obra dos homens e revela o funcionamento da vida social numa 

sociedade. 

No campo educacional, Ormezzano (2007) registra que a teoria marxista influenciou a 

concepção de estética de Suchodolski explicitada em seu livro Tratado de Pedagogia (1979). 

O autor refere-se à educação estética como um processo de contatos cotidianos com as obras 

de arte, sentidas como "obras vivas" visando contribuir para a superação das concepções 

tradicionais de educação estética. 
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No campo da arte, Soares (2006, p. 73), com base na abordagem marxista, concebe a 

arte como fenômeno e produto social que caracteriza determinado tempo-espaço histórico; 

“[...] expressão de um complexo e dinâmico processo de variados sentidos e conteúdos, 

funções e intenções, formas e técnicas, produtores e consumidores”. Para o autor, em razão de 

sua riqueza e possibilidades de sentidos, a arte apresenta-se sempre como um fenômeno em 

transformação e motivador de novas interpretações, assim como, aberta a diferentes conceitos, 

experimentações e relações. Realizada por um ou mais sujeitos e intermediada por instituições 

e meios de divulgação, como forma-conteúdo-sensível, a arte se completa quando dialoga, 

interage e encontra-se com um determinado público, apreciador, consumidor e interlocutor. 

Para o autor, a palavra arte possui o sentido de atividade, articulação, produção, construção, 

realização, fazer, formar, ação sobre determinado material ou realidade.  

Para Soares (2006, p. 69), “o ser humano se constituiu como ser estético” e a 

humanidade é firmada historicamente e esteticamente desde as sociedades primitivas numa 

relação de movimento, diversidade de materiais e transformação. Nesse processo histórico há 

relação de transformação estética do meio pelo homem assim como também a transformação 

do próprio sujeito. O resultado desta transformação, os homens, “[...] ao humanizarem a si 

mesmos pela relação estética, os indivíduos humanizam também o social que percebem e 

convivem. Assim, por meio das relações estéticas, o indivíduo tem condições de conhecer a si 

próprio e o mundo, e é capaz de integrar-se humanamente no mundo”. 

Conforme o autor, as contribuições de Vázquez (1999) são pertinentes para 

compreender que a riqueza estética acumulada historicamente não tem uma única concepção, 

um único significado, mas a obra tem o seu significado estético no contexto da arte. Como 

sugere Vázquez (1999, p. 54) “[...], a estética deve estar sempre aberta e não apenas para 

enriquecer conceitos já estabelecidos, mas também para introduzir os novos que respondem a 

uma nova relação estética com a realidade”.  

 Aderindo ao pensamento de Vazquez, Soares argumenta que a estética está presente 

nas práticas sociais e culturais como forma de expressão e representação do mundo. São 

vários os aspectos de manifestação do estético, desde as práticas cotidianas às filosóficas. 

Diferentes leituras e fruição dos objetos artísticos podem emergir, para uma leitura no campo 

da arte, depende do conhecimento histórico da arte para situar o objeto esteticamente no seu 

contexto. Como registra Soares (2006, p. 72): 

 
Ao se estabelecer esteticamente no/com o mundo, deve-se observar que, 
historicamente, o ser humano se apropria do mundo no momento que o expressa. 
Por meio da relação estética o indivíduo não somente conhece determinados 
aspectos de uma realidade particular, como também reage com expressividade em 
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relação a ela. Utilizando de diferentes meios e instrumentos, de sistemas de 
linguagem e representações, as pessoas interagem socialmente intermediadas por 
falas, gestos, sons, cores, grafismos, enfim, por diferentes possibilidades expressivas 
que permitem exteriorizar o mundo vivido e imaginado, a subjetividade e o olhar 
humano. 

Por meio da relação estética, a produção sensível e inteligente do homem carrega 

significados sociais e históricos da humanidade que representa determinado espaço físico, 

cultural, ideológico em um momento específico da história.  

A estética pode ser conceituada como sendo o meio de organizar o pensamento, a 

inteligencia e a sensibilidade humana numa expressão que comunica as pessoas os 

pensamentos e sentimentos. A estética é um trabalho de criação realizado pelo homem, sendo 

este representado e organizado por diferentes formas em diferentes contextos históricos e 

culturais. A estética muda, transforma, reconstroi e pode ser identificada pelo seu estilo na 

transformação de materiais realizadas pelo homem em períodos históricos distintos. Assim 

sendo, o processo de compreensão evolutivo da estética é parte integrante da educação. 

Compartilhando com a posição dos autores acima mencionados a respeito do modo 

pelo qual concebem a arte e o conceito de estética, organizamos o experiemento didático 

formativo sobre formação do conceito de estética, objeto de discussão do próximo capítulo. 

 

 

 

 



76 

 

CAPÍTULO 3 

O ENSINO DESENVOLVIMENTAL E A APRENDIZAGEM 

DO CONCEITO DE ESTÉTICA 

 

Este capítulo trata do lócus e das intenções da pesquisa realizada em uma turma do 

ensino médio, na Escola Juvercina Luíza Côrtes14
 em Piracanjuba, no período de agosto a 

dezembro de 2010. A pesquisa teve por objetivo organizar o ensino de um conteúdo 

específico de artes visuais, de acordo com os procedimentos da teoria do ensino 

desenvolvimental formulados por V. V. Davydov, tendo como objeto de aprendizagem o 

conceito de estética. Para isso, fez-se uso do método genético formativo de Vygotsky e para a 

coleta de dados foram utilizados procedimentos como observação, grupo focal, análise de 

documentos, entrevistas semi-estruturadas. Estes dados foram fundamentais para a elaboração 

do diagnóstico dos alunos e para a elaboração do plano de ensino e a realização do 

experimento didático formativo.  

A idéia central orientadora da análise dos dados é a de que a atividade de 

aprendizagem e o ensino são formas universais do desenvolvimento humano, na medida em 

que possibilitam aos indivíduos se apropriarem através da assimilação dos conteúdos teóricos 

da cultura dos conhecimentos e das habilidades desenvolvidos pela humanidade. O que com 

isto se quer dizer é que o indivíduo, ao apropriar-se dos conhecimentos socialmente 

construídos, não se apropria de conteúdos relativos a uma atividade simplesmente, mais do 

que isso, segundo Davydov (1998, p. 34-35), ele “reproduz em si mesmo as formas histórico-

sociais da atividade apreendida”. Esse processo promove o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais e está intrinsicamente relacionado à educação e ao ensino por meio da apropriação 

dos conhecimentos. O capítulo foi organizado em dois momentos. No primeiro discorre-se o 

ambiente investigado e os sujeitos, tendo em vista a contextualização da escola, professor e 

alunos. Em seguida, apresenta-se o experimento didático formativo, cujo objetivo foi a 

Formação do conceito de estética  

 

 

 

 

                                                           
14  A pesquisadora atribuiu esse nome à escola como homenagem à memória de sua avó materna, que faleceu 

sem realizar o desejo de concluir seus estudos.  
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1 Caracterização da pesquisa 

 

Com a intenção de possibilitar uma caracterização geral da pesquisa, considera-se 

necessário relembrar o problema e os objetivos deste estudo explicitados na introdução deste 

trabalho. Conforme registrado, foi motivada por indagações acerca do ensino e da 

aprendizagem da disciplina de artes visuais, considerando-se minha experiência como 

docente, o envolvimento com professores e a participação em eventos da área. No decorrer do 

mestrado, estas indagações adquiriram um aporte teórico com o estudo da teoria do ensino 

desenvolvimental. Assim foram postas as seguintes questões: De que modo o ensino de artes 

visuais pode ser organizado para que a aprendizagem dos alunos resulte em formação de 

conceitos? Como trabalhar o conceito de estética na Teoria histórico-cultural? Quais as 

vantagens e dificuldades na concretização desse tipo de organização do ensino? Com essas 

preocupações, esta pesquisa teve como foco o aluno e a formação de conceitos, norteando-se 

pelo objetivo mais geral, investigar e analisar a aplicação da metodologia proposta por 

Davydov para a aprendizagem do conceito de estética. Esta meta se desdobrou nos seguintes 

objetivos específicos: a) organizar o ensino de artes visuais para uma turma do 3º ano do 

ensino médio. Tendo em vista a aprendizagem do conceito de estética; b) identificar as 

vantagens e dificuldades da implementação da proposta de Davydov considerando o contexto 

da escola Estadual de Ensino Médio de Piracanjuba. A formulação do problema e a 

fundamentação teórica utilizadas nesta pesquisa guiaram necessariamente para a pesquisa 

denominada “experimento”, que constitui, para Vygotsky, na concretização do método 

genético formativo de pesquisa. Como explica Hedegaard (2002, p. 214) 

 
O experimento didático é uma concretização da afirmação de Vygotsky de que o 
método genético formativo é um método de pesquisa necessário para investigar a 
formulação e o desenvolvimento dos aspectos conscientes da relação dos seres 
humanos com o mundo.  

 

Segundo Vygotsky, o experimento é um meio efetivo de estudo do desenvolvimento 

do aluno em seu processo real, no qual o pesquisador deve exercer a função de observador e 

não de controlador. Com este propósito optamos, nesta pesquisa, pela realização de um 

experimento didático que se desenvolveu com a participação ativa dos alunos na atividade de 

aprendizagem do conceito de estética.  

O “experimento formativo” viabiliza a atuação do pesquisador, no sentido de revelar 

os fenômenos psicológicos da formação de conceitos no próprio processo formativo. A esse 

respeito, Freitas, (2007, p. 5) argumenta:  
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O pesquisador deve ter como objetivo a compreensão das relações intrínsecas entre 
as tarefas externas e a dinâmica do desenvolvimento, e deve considerar a formação 
de conceitos como uma função do crescimento social e cultural global do 
adolescente, que afeta não apenas o conteúdo, mas também o método de seu 
raciocínio. 

 

Nesse processo, a organização interna decorrente da apropriação de signos externos 

promove mudanças qualitativas nos sujeitos investigados. E o movimento dessas mudanças é 

que constitui finalidade do experimento.  

Do ponto de vista pedagógico para Libâneo (2007, p. 11), o experimento formativo “É 

uma intervenção pedagógica por meio de uma determinada metodologia de ensino, visando 

interferir nas ações mentais dos educandos e provocar mudanças em relação a níveis futuros 

esperados de desenvolvimento mental”. 

Neste sentido, o que se buscou nesta pesquisa foi uma explicação para as possíveis 

mudanças qualitativas no pensamento dos alunos por meio da realização de tarefas propostas 

no experimento. Deste modo, os passos do experimento foram pensados estabelecendo a 

relação entre a realização de tarefas e o desenvolvimento de ações mentais necessárias à 

apropriação do conceito de estética. Nesta perspectiva, os estudos de Davydov têm 

evidenciado que a organização do ensino requer uma análise lógica, psicológica e pedagógica 

para que a aprendizagem se efetive. O que pressupõe clareza da proposição de Vygotsky 

sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, conforme explicitado no capítulo anterior.  

Seguindo esta orientação, a presente pesquisa caracterizou-se como experimento 

didático-formativo, realizado com um professor com formação específica que ministra a 

disciplina artes no ensino médio. O que se pretendeu foi colocar em prática um procedimento 

investigativo que, por meio de um acompanhamento assistido do trabalho do professor, 

pudesse auxiliar a sua prática profissional no ensino de Arte. Na verdade, ao entender, como 

Vygotsky, que o ensino para a formação de conceitos nos educandos supõe uma atuação 

intencional do educador na formação das ações mentais, poder-se-ia supor que a 

aprendizagem de práticas de ensino pelo educador pudesse passar pela mesma lógica.  

Os dados e as informações necessários à concretização desta pesquisa foram coletados 

por meio da observação, entrevista semi-estruturada e grupo focal.  

A observação, segundo Vianna (2007, p. 28), quando utilizada em contexto interno, 

por exemplo, a sala de aula torna-se uma ferramenta que possibilita resultados bem mais 

estruturados do que efetivada em ambiente natural externo. Registrei as observações do 

experimento didático realizado em sala de aula por meio de uma câmera digital de vídeo. 

Segundo Vianna (2007, p. 58), “o melhor momento para o registro é no decorrer do 
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acontecimento para evitar possíveis vieses seletivos e deformações decorrentes de lapsos de 

memória.” Os registros das observações foram posteriormente analisados, interpretados e 

classificados sob a luz da teoria do ensino desenvolvimental. Vianna faz uma alerta para as 

atividades interpretativas associadas ao “ver”, e também aos outros sentidos. Para esse autor, 

os significados formados na mente humana são construídos nas relações sociais e não no 

objeto da observação. Vianna (2007, p. 90) “O objeto não muda, é sempre o mesmo, o que 

altera é a organização mental de quem observa”. Compreende que a partir das minhas 

experiências individuais e do suporte teórico abordado, o mesmo objeto de pesquisa na busca 

do objetivo, pode ser visto de formas diferentes. 

As entrevistas semi-estruturadas15foram utilizadas por mim para uma melhor 

compreensão da realidade estudada. Segundo Szymanski (2004), a entrevista associada, com 

outros meios de coleta de dados, é um rico instrumento de pesquisa para ajudar a desvelar 

novas possibilidades e compreender o fenômeno que pretende investigar. Szymanski (2004) 

aponta a importância da entrevista porque esta é dinâmica, pode trazer informações sobre o 

fenômeno e propiciar a reestruturação de idéias apresentando no seu interior a possibilidade 

de transformação.  

Os dados e as informações sobre a escola e os sujeitos foram obtidos pela triangulação 

para tentar garantir a validade e fidedignidade da pesquisa. (VIANNA, 2007). 

Ainda para a coleta de dados, utilizamos o procedimento do grupo focal com alunos de 

uma turma de alunos do 3º ano do Ensino Médio. Para a realização deste procedimento, foi 

elaborado um conjunto de questões tendo em vista apreender a concepção de estética dos 

alunos sujeitos da pesquisa16. Com esta intenção, o grupo focal foi realizado antes do 

experimento didático e após o experimento com objetivo de avaliar o experimento formativo 

didático. Cada sessão do grupo focal durou uma hora e quinze minutos. 

Segundo Kitzinger (1999), a metodologia do grupo focal é muito utilizada nas 

pesquisas qualitativas, pois permite aos participantes uma vivência de aproximação, um 

processo de interação grupal que favorece trocas, descobertas e participações comprometidas. 

Uma das vantagens dessa metodologia na coleta de dados é que esta proporciona descontração 

para os participantes responderem as questões em grupo, em vez de individualmente. Nesse 

sentido, sujeitos da pesquisa, sentaram em círculo com o objetivo de permitir a interação face 

a face. De acordo com Kitzinger (1999), o bom contato visual e ainda, a manutenção de 

distâncias iguais entre todas as participantes, estabelecem o mesmo campo de visão para 

                                                           
15  O roteiro da entrevista semi-estruturada encontra-se no apêndice nº 01 
16  As questões para aplicação do grupo focal estão no apêndice nº 03 
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todos, o que facilita na realização dos registros e da filmagem. Dessa forma, tanto no grupo 

focal que antecedeu a realização do experimento quanto no grupo focal realizado após o 

experimento, um grupo composto de 33 alunos observaram, refletiram e dialogaram sobre três 

imagens17 projetadas por meio de um datashow: Catedral de Notre Dame - Paris ; Igreja de 

São Francisco em Ouro Preto MG e A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida - 

Brasília DF. Outra imagem apresentada aos alunos foi uma casa de joão-de-barro. As 

discussões foram dirigidas com questões referentes à estética no ensino de artes visuais. 

Foram colocadas nove questões para a discussão da pesquisadora com os alunos, estas 

questões elaboradas com a intenção de verificar a compreensão dos alunos acerca do conceito 

de Estética. A seleção dessas imagens para a aplicação do grupo focal, quanto às imagens 

utilizadas durante o experimento, teve a intenção de refletir com os alunos o conhecimento 

universal e brasileiro, da história da arte em diversos contextos históricos, para a formação do 

conceito de estética. 

A metodologia do uso do “grupo focal” teve como objetivo observar os tipos de 

pensamentos apresentados pelos alunos antes e após a realização do experimento didático, 

com base nos instrumentos utilizados (pré-teste e, pós-teste). 

O grupo focal e todas as aulas do experimento foram filmados e as atividades artísticas 

dos alunos fotografadas. Segundo Guerra, (2001), os registros feitos através da câmera 

fotográfica e vídeos são necessários para relembrar o acontecido e organizarmos nosso álbum 

de memórias. Em viagens, festas ou qualquer momento significativo, as pessoas sempre estão 

com a câmera na mão. Para esta autora, os registros através desses recursos são pensamentos 

materializados que realizados na sala de aula, facilitam a análise de etapas importantes de um 

projeto de pesquisa ou sequência de processos de aprendizagem. Freund (2002) compreende 

que os registros por meio da câmera são necessários quando se pretende investigar o que foi 

apropriado pelos alunos, uma facilidade para observar as dificuldades e progressos do ensino 

aprendizagem. O registro áudio-visual auxilia o pesquisador a tomar decisões fundamentadas 

nos momentos de intervenções e atitudes mais seguras para replanejar as ações. Segundo 

Vygotsky, o que diferencia o homem do animal é o exercício do registro da memória humana. 

 

1.2 Etapas da pesquisa  

 

A pesquisa teve início no primeiro semestre de 2010, período em que a pesquisadora 

estabeleceu os primeiros contatos com a escola. A opção pela escola campo correspondeu aos 
                                                           
17  A vizualização das imagens estão disponíveis no Anexo 01 
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seguintes critérios: oferecer o ensino médio; interesse da escola e do professor em participar e 

colaborar com a pesquisa; professor da disciplina com formação superior em arte; interesse do 

professor em trabalhar o conceito de “estética” na perspectiva histórico-cultural. 

Nos primeiros contatos com a escola, buscamos conhecer o projeto Pedagógico, 

entrevistar o professor da disciplina arte, discutir sobre a seleção do conteúdo e planejar e 

implementar o experimento didático. Paralelamente a estas atividades, ocorreram 

aproximadamente quinze (15) encontros de duas horas cada da pesquisadora com o professor 

colaborador para estudos e reflexões sobre a Teoria histórico-cultural, tendo em vista o 

planejamento do experimento didático. Estes encontros tinham por objetivo estudar textos de 

autores que estudam artes visuais e estética: Fusari & Ferraz (2001), Mason (2001), Castanho 

(2005), Oliveira (2005), Camargo (2007), Molon (2007), Pino (2007), Mozzer (2008), Freire 

& Favaretto, (1992). Refletir sobre os conhecimentos teóricos de Davydov (1988) e Vygotsky 

(1999), (2001), e (2004), consequentemente dialogar na preparação do plano de aula.  

Com relação à opção pelo conteúdo estética, dialoguei com o professor sobre sua 

importância e a necessidade dos alunos formarem um conceito de estética, pois como explica 

Davydov (1988, p. 120)  

 
Os modelos da relação estética em relação a realidade tem sido historicamente 
confirmados por meio das obras de arte. Ao identificar e assimilar estes modelos, as 
crianças passam a dominar a “linguagem” da arte, isto é, passam a se apropriar dos 
procedimentos utilizados pólo artista para expressar sua atitude em relação ao 
mundo. 

 

Outro argumento discutido com o professor sobre a opção pelo estudo da estética 

refere-se ao fato deste conceito perpassar de forma direta e indireta todos os conteúdos do 

ensino de arte, e particularmente, do ensino de artes visuais. Além disso, possibilita de acordo 

com os fundamentos teóricos da pesquisa, apreender o significado social, cultural e histórico 

das transformações estéticas feita pelo homem através de técnicas e materiais que 

caracterizam a criação inteligente e sensível de diferentes contextos históricos.  

Em decorrência da opção por trabalhar o conceito de estética de acordo com os 

pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da atividade, iniciamos o estudo sobre a 

gênese deste conceito com o objetivo de identificar seu núcleo central, ou nas palavras de 

Davydov (1988), “a relação histórico cultural da estética”. Para isso, foi elaborado pela 

pesquisadora um texto com base no referencial teórico de sua dissertação sobre os conceitos 

básicos da Teoria histórico-cultural de Vygotsky e da Teoria do ensino desenvolvimental de 

Davydov, e particularmente no que se refere à contribuição destes autores sobre estética. 
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Após o estudo dos textos e elaboração dos planos de aula iniciamos a segunda etapa da 

pesquisa por meio da realização do experimento didático formativo. A primeira aula ocorreu 

no dia 07/10/10. No final de cada aula eu e o professor colaborador reuníamos para fazer uma 

reflexão sobre a abordagem do conteúdo e atividades realizadas em sala de aula. As aulas 

ocorriam uma vez por semana, normalmente, no segundo horário do período matutino. Para 

trabalhar o conceito de estética foram previstos sete (07) encontros que correspondem a um 

total de 72 horas distribuídas em doze (12) aulas. 

No início do experimento, o professor colaborador relatou que achou muito 

interessante os estudos realizados no decorrer dos quinze (15) encontros que antecederam a 

realização do experimento. Segundo o professor, no decorrer da pesquisa, o que mais chamou 

sua atenção foi o entendimento de Davydov (1988), segundo o qual os desejos artísticos são 

processos sociais. Ao mesmo tempo, esta foi a maior dificuldade que sentiu ao abordar o 

assunto nas duas primeiras aulas. Entretanto, o professor com postura madura e responsável 

acatou sugestões de reflexões avaliativas nos encontros e estabeleceu relações de 

aprendizagem e desenvolvimento sobre a formação do conceito de estética com os alunos. 

Cabe ressaltar que partes dos resultados desta pesquisa, ocorreram devido a colaboração ética 

e responsável do professor colaborador. Durante as aulas do experimento, os alunos também 

demonstraram atitudes de interesse, afetividade e cooperação em todo o processo da pesquisa. 

Não revelaram dificuldades em compreender a forma como as aulas foram planejadas, pelo 

contrário, recebemos uma devolutiva satisfatória por parte dos alunos. 

 

 

2 O campo da pesquisa e os sujeitos  

 

Para compor este item tomamos por referência as informações sobre a escola contidas 

no Projeto Pedagógico da escola e a entrevista realizada com o professor colaborador da 

pesquisa.  

Conforme explicitado no Projeto Pedagógico, esta instituição foi criada em 18 de 

novembro de 1952, pela Lei municipal que foi encampada pelo Estado de Goiás. A partir de 

1967, passou a ser dirigida pelas Irmãs da Congregação Escravas do Divino Coração por meio 

de um convênio realizado entre a Secretaria Educação Estado de Goiás e o Arcebispo de 

Goiânia. 

Por um longo período a escola ofereceu desde a alfabetização até o 2º grau, incluindo 

Técnico em Magistério, Técnico em Contabilidade e Científico. 



83 

 

Em agosto de 1999, o Colégio foi escolhido pela Superintendência do Ensino Médio 

para ser Escola de Referência do Ensino Médio de acordo com os novos padrões da Lei 

9.394/96. Assim, a Escola foi perdendo a sua característica anterior, eliminando 

gradativamente os cursos de Alfabetização, 1ª fase, e 2ª fase do Ensino Fundamental.  

Em 2007 teve a última turma de 9º ano do Ensino Fundamental de 9 anos. A partir de 

2010 conta apenas com o Ensino Médio. 

Em 2002, o Colégio deixa de ser dirigido pelas Irmãs da Congregação das Escravas do 

Divino Coração. Assim, contemplando a Legislação Estadual, passou a ocorrer eleições para a 

direção do colégio. 

Hoje o Colégio vive um período de adaptações, com a atuação voltada para uma 

formação que atenda ao público jovem. Para tanto, foi feita uma reorganização da matriz 

curricular considerando as atuais necessidades da comunidade educacional. Do total da carga 

horária do curso, 80% destinam-se ao conhecimento previsto no currículo comum, e 20% ao 

conjunto das disciplinas da parte diversificada. Estas mudanças estão inseridas na proposta da 

ressignificação do Ensino Médio, iniciadas pelo Colégio no ano de 2009, com base nas 

orientações fornecidas pela proposta da Secretaria da Educação do Estado de Goiás e do 

Ministério da Educação.  

No primeiro semestre de 2010, o colégio possuía 722 alunos provenientes do ensino 

público estadual e municipal e também de escolas particulares, matriculados em 25 turmas 

dos períodos Matutino, Vespertino e Noturno.  

Os alunos são oriundos de classe média e média baixa, são filhos de famílias humildes, 

trabalhadores rurais, empregados, e os que moram na cidade, das diversas realidades sócio-

culturais. Conforme mencionado, a maioria dos alunos, vêm de escolas públicas estaduais e 

municipais. Consequentemente em função da realidade educacional dos pais nem sempre 

apresentam o desempenho esperado. 

A equipe escolar é composta de Coordenadores, Professores e Administrativo, que em 

parte desenvolvem seu trabalho em conjunto, são conhecedores dos objetivos da escola e 

aceitos pela comunidade escolar que dispõe de critérios/instrumentos para determinar a 

eficácia da escola.  

A Escola dispõe de espaços equipados para o desenvolvimento didático pedagógico 

diferenciado como: Um Laboratório de Ciências da Natureza, um Laboratório de Línguas, um 

Laboratório de Informática, uma Biblioteca, uma Rádio Escola e duas quadras de esportes, 

sendo uma delas coberta. Há também participação do Grêmio Estudantil e do Conselho 

Escolar. 
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O Projeto Pedagógico da escola registra que cresce a cada ano o número de alunos que 

chegam ao Ensino Médio com uma defasagem grande no aprendizado dos conteúdos básicos. 

Em busca da superação dessa defasagem assim como do desinteresse gerado pela não 

aprendizagem, o Projeto pedagógico da escola destaca como objetivos: oferecer suporte 

teórico aos professores; proporcionar abertura de possibilidades aos alunos e professores; 

trabalhar a prática em laboratórios ou oficinas; facilitar a aquisição de conteúdos; 

proporcionar aulas de reforço; mobilizar para que a escola possa desenvolver momentos de 

leitura, trabalhando conceitos, reflexão, interpretação, respeitando as três realidades 

(matutino, vespertino e noturno) e áreas de interesses distintas que compõem a Unidade 

Escolar.  

Além disso, a proposta de trabalho pedagógico da escola ressalta como alternativa 

para superar as dificuldades dos alunos, a necessidade de um currículo que prioriza a 

contextualização dos conhecimentos, a interdisciplinaridade e a avaliação contínua. Nesse 

sentido, sugere a metodologia de projetos como alternativa na superação da defasagem e 

desinteresse dos alunos. O argumento apresentado no Projeto Pedagógico da escola, 

fundamenta-se no entendimento de que a metodologia de projeto exige a articulação 

interdisciplinar dos conhecimentos e parte de contextos significativos para o aluno, abrindo 

espaço para aspectos da cultura juvenil e propiciando a reflexão, o desenvolvimento e a 

ampliação de valores.  

Outra preocupação central da escola registrada no projeto pedagógico, diz respeito às 

alterações de ordens diversas necessárias à adesão e à ressignificação do ensino médio, tais 

como: a articulação e organização do currículo para gerir, de forma gradual, a semestralidade; 

a integração do conjunto das disciplinas opcionais com os conteúdos curriculares e os temas 

transversais em projetos e pesquisas. 

No período em que permaneci na escola, o que mais me chamou a atenção foi o 

grande desinteresse dos alunos pelas aulas e a necessidade de maiores investimentos na 

formação continuada dos professores. Nesse aspecto, a exemplo do professor de artes, os 

professores demonstram abertura e interesse na aquisição de novos conhecimentos. Da mesma 

forma, pode-se perceber o envolvimento e interesse da direção da escola, sobretudo no que 

diz respeito à abertura para realização de um trabalho conjunto com as instituições de ensino 

superior. 
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2.1 O professor de artes visuais 

 

O professor mostrou-se interessado e colaborativo desde o primeiro contato quando foi 

convidado a participar da pesquisa. Foi explicado a ele em que consistia o experimento 

didático formativo.  

Conforme relato obtido por meio de entrevista, o professor de artes visuais iniciou os seus 

estudos aos sete anos de idade no município de Piracanjuba. Lá morou até os 9 anos de idade 

onde concluiu a 3ª série e se mudou para a cidade de Piracanjuba. Alfabetizou-se em contato 

com a natureza, à beira do rio brincava com argila e barro. O seu contato com a arte começou 

nesse período e durante todo o seu percurso escolar, a disciplina arte sempre foi colocada em 

primeiro lugar, pois sempre gostou de desenhar, trabalhar com régua, esquadro, compasso, 

tinta etc. 

Sempre estudou em escola pública e após concluir o ensino médio queria fazer o curso 

de arquitetura que só era oferecido na UCG, entretanto por dificuldades financeiras da família 

naquele período, optou por fazer design de interiores na UFG. Em 2001 concluiu o curso de 

design. No entanto, em função do limite das opções para exercer a profissão de designer, 

surgiu a oportunidade para trabalhar com arte na área da educação.  

Assim sua atividade docente teve início em 2002, através de um contrato especial com 

o “Programa Acelera”. Após dois anos de trabalho, decidiu ficar na educação e se apaixonou 

em dar aulas. Em 2004, sentiu a necessidade de fazer licenciatura em artes visuais. O 

professor não tinha a intenção de trabalhar na área da educação, mas o exercício desta 

profissão despertou o seu desejo de ser professor. Conforme informou, atualmente pensa 

muito mais na área da educação do que em design e sente-se mais seguro economicamente e 

com mais maturidade.  

Trabalha em 3 escolas, sendo uma particular (Ensino Médio) e duas públicas (6º ao 9º 

ano e Ensino Fundamental) e mais um período no laboratório de informática como 

dinamizador. 

Na opinião do professor, o Programa de Ressignificação para o Ensino Médio em 

artes, em partes é incerto porque com a modulação, as disciplinas são semestrais e alguns 

alunos ficam sem a oportunidade de estudar arte, por exemplo: as turmas dos primeiros anos 

não têm arte, são oferecidas aos alunos oficinas como disciplina optativa, ou seja, faz quem 

quer. Se eles não optarem pela disciplina optativa passa o semestre sem conhecer arte. Ou 

seja, a disciplina regular de arte é oferecida só no segundo ano durante um semestre. 
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Ao comentar sobre as disciplinas que ministra, informou que nas disciplinas optativas 

são desenvolvidas atividades direcionadas mais para a prática do que para a discussão teórica. 

Nesse sentido, trabalha nas duas primeiras semanas aulas com conteúdos sobre 

fundamentação teórica baseadas na temática da disciplina, em seguida aborda conceitos sobre 

o assunto, origem, autor, quando surgiu, como se produz, e assim desenvolve a técnica 

artística com os alunos. São mostradas muitas imagens no laboratório de informática e 

também através de vídeos. Trabalha muito a questão da prática porque no final do semestre 

eles são avaliados pelas suas produções. Os alunos colocam a mão na massa, na tinta, eles 

utilizam o estilete, cortam madeira, imprimem etc.  

A formação acadêmica do professor foi fundamentada na abordagem metodológica de 

Ana Mae Barbosa. Daí o foco de seu trabalho ser a contextualização, a história, a fruição, a 

leitura e a produção. 

O que o professor acha mais difícil no cotidiano no campo da educação formal é a 

correria para a sobrevivência. Para sobreviver, o professor acaba sendo obrigado a pegar uma 

carga horária de sessenta aulas por semana, o que resulta em cansaço no trabalho. Outra 

dificuldade mencionada pelo professor diz respeito à falta de material para as atividades do 

ensino de artes visuais.  

O professor é jovem, relaciona-se bem com os alunos e se identifica muito com eles.  

Na opinião dele, o ensino de Artes Visuais deve ser trabalhado desde a alfabetização. 

É preciso que o aluno tenha contato com a cultura. Na opinião dele, “[...] Arte é a cultura 

viva, é o retrato, é uma identidade”. O contato do aluno com a arte possibilita a aquisição de 

uma linguagem que permite uma visão mais abrangente do mundo por meio das ferramentas 

necessárias faz-se “[...] a realização de uma leitura, de qualquer imagem, de qualquer 

elemento, de qualquer manifestação artística”. (Entrevista, 2010). 

Em uma escola da rede particular onde o professor trabalha, ele segue a apostila do 

Sistema Positivo e Ensino. O professor acha fraco o conteúdo da apostila e sempre recorre aos 

autores de livros de arte. Na rede pública com os alunos do ensino médio, ele tem priorizado o 

ensino de história da arte. Utiliza-se na sua prática pedagógica de seminários, aula expositiva 

dialogada, desenvolvimento de projetos, estudos de conceitos, muitas imagens, produções 

artísticas e pesquisas no site www.historiadaarte.com.br. Na opinião dele, em média 60 % dos 

alunos gostam de artes visuais, manifestam curiosidades sobre o conteúdo de base teórica e 

apreciação das artes.  

Para ele a disciplina arte precisa ser valorizada para ter o reconhecimento merecido e 

todos os bons trabalhos desenvolvidos nas escolas devem ser mostrados ao público. Afirma 
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também que uma visão diferenciada da gestão da escola ajuda muito no trabalho do professor. 

Espera sempre somar conhecimentos com a sua participação nos experimentos. 

 

2.2 Os alunos sujeitos da pesquisa 

 

Entre as diversas turmas para a realização do experimento didático, a opção da 

pesquisadora foi por uma turma que tivesse um número menor de alunos tendo em vista 

assegurar condições necessárias para a realização do experimento. A turma escolhida foi a do 

3º ano A do ensino médio.  

Os 33 alunos sujeitos da pesquisa da turma do 3º ano A encontram-se na faixa etária 

entre 15 a 20 anos. A maioria mora distante da escola e um número bastante significativo 

reside na zona rural. O transporte utilizado por eles é municipal e alguns alunos gastam até 3 

horas para chegar à escola. Consequentemente levam lanches e marmita para se alimentarem 

durante o percurso da viagem. 

Conforme mencionado anteriormente, os sujeitos da pesquisa apresentam 

características da fase de desenvolvimento que corresponde a adolescência (10 a 15 anos) e da 

fase do desenvolvimento do interesse profissional. O que pode ser corroborado pela 

participação e pelo interesse em aprender e compreender conceitos. Durante as aulas foi 

bastante comum questionarem os conceitos trabalhados pelo professor e expressarem de 

forma espontânea o que pensam. Constantemente indagavam se o conteúdo estudado fazia 

parte do programa do vestibular.  

Conforme mencionado, a turma é bastante heterogênea em termos sócio-econômicos. 

Alguns alunos trabalham para a sua própria sobrevivência. No entanto, a dificuldade 

financeira não impede que realizem os trabalhos escolares. Mesmo quando precisam comprar 

alguns materiais para a execução da atividade, eles dão um “jeitinho,” são interessados e 

envolvidos no processo escolar. Os alunos demonstraram um bom relacionamento 

interpessoal. 

 

 

3 O diagnóstico do conhecimento dos alunos sobre o conceito de estética 

 

Com base nas considerações de Vygotsky sobre a ZDP, explicitadas no capítulo II, 

foram elaboradas nove questões para a realização de um grupo focal com a intenção de 

verificar o conhecimento real (ZDR) dos alunos acerca do conceito de estética. Apresentei aos 



88 

 

alunos 03 imagens, (Igreja de Notre Dame - Paris; Igreja de São Francisco - Ouro Preto -MG; 

Catedral de Brasília - DF e uma fotografia da casa do joão-de-barro) e colocou em discussão 

as seguintes questões:  

1) O que vocês estão vendo? Qual o significado destas imagens?  

2) Estas imagens apresentam elementos característicos de determinado período histórico? 

Quais?  

3) É possível deduzir destas imagens como foi o processo de sua criação, os materiais e as 

técnicas utilizados na arquitetura das igrejas? 

4) Essas imagens da parede são representações de arte ou não? Por quê? O que é uma obra de 

arte? 

5) Que características artísticas fazem com que uma imagem possa ser conceituada como 

uma obra de arte? Estas características estão presentes nessa imagem? 

6) Como se pode conceituar estética? Estas imagens têm estética? Qual? 

7) Por favor, analisem a imagem da casinha do joão-de-barro. Há trabalho estético na casinha 

feita por ele? (uma imagem qualquer) e as outras imagens?  

8) Que distinção essencial pode ser apontada entre o trabalho estético da casinha feita pelo 

joão-de-barro e estas outras imagens? 

9) Como uma pessoa se torna artista?  

Na realização do grupo focal, os alunos sentaram-se em semicírculo. Dos trinta e três 

(33) alunos, doze (12) participaram ativamente da discussão e quinze (15) ficaram 

observando. Na discussão foi possível perceber o interesse dos alunos, assim como é seu 

desenvolvimento real (ZDR) sobre os conteúdos de arte. A análise dos dados evidenciou que 

os conhecimentos dos alunos sobre o conceito de estética apresentam características do senso 

comum e do pensamento espontâneo (VYGOTSKY, 2000) ou do pensamento empírico 

(DAVIDOV, 1988). Ou seja, fragmentado, disperso, desconectado de sua dimensão sócio-

histórica e cultural. 

 

 

4 O Planejamento do experimento didático-formativo 

 

Como já mencionado, o plano de aula18 foi elaborado pelo professor colaborador e 

pela pesquisadora e reestruturado no decorrer do experimento. Seu desenvolvimento foi 

                                                           
18  O plano de aula encontra-se no apêndice nº 02 
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realizado em 07 encontros, sendo o primeiro, o quarto, o quinto e o sétimo com duração de 

1:40h e os demais encontros com duração de 50 minutos. Todo o experimento foi registrado 

por meio de filmagens, fotografias e anotações. Na elaboração/reestruturação do plano, as 

atividades de ensino e aprendizagem foram organizadas priorizando as dimensões sócio-

históricas e cultural do conceito de estética. Para tanto, as orientações propostas por Davydov 

(1988) foram fundamentais para pensar e organizar o experimento a partir dos conceitos 

gerais para chegar ao particular, isto é, a apropriação do nuclear do conceito de estética. Esse 

processo teve como foco o entendimento de que para ensinar um conteúdo, necessário se faz 

realizar e identificar por meio de sua análise, a gênese do conteúdo e seu movimento histórico 

de transformação (DAVYDOV, 1988). Outro foco essencial foi o entendimento de Davydov 

(1988) sobre a necessidade de intervenção nos processos psíquicos dos sujeitos em estudo. 

Tendo em vista o alcance dos seguintes objetivos: a) organizar o ensino de artes visuais para 

uma turma do 3º ano do ensino médio. Tendo em vista a aprendizagem do conceito de 

estética; b) identificar as vantagens e dificuldades da implementação da proposta de Davydov 

considerando o contexto da escola Estadual de Ensino Médio de Piracanjuba. 

Para tanto, as ações, operações e tarefas propostas no plano, foram pensadas para que 

o aluno, na medida em que os cumpre, desenvolva ações mentais necessárias à apropriação do 

conceito de estética. Sob essa perspectiva, a organização do experimento possui papel 

fundamental, na medida em que atua como um mediador externo.  

Para análise dos dados foram realizadas leituras prévias e, posteriormente, uma leitura 

atenta e aprofundada para a composição das categorias empíricas, considerando o referencial 

teórico e os objetivos da pesquisa. Só então, foi possível ir compondo as categorias de análise 

num processo de entrelaçamento entre os objetivos das aulas e a fala dos alunos com a 

intenção de demonstrar o movimento do pensamento dos alunos na formação do conceito de 

estética. Mediante este procedimento, chegou-se às seguintes categorias:  

• Reconhecendo a estética como expressão do contexto sócio-histórico e cultural 

• Modelação estética da dimensão sócio-histórico-cultural  

• Aplicação do conceito de estética.  

• Examinando e Avaliando a compreensão do conceito de Estética como processo de 

apropriação histórico social da criação humana.  

A análise foi orientada para a compreensão, interpretação e descrição destas categorias 

a luz dos principais conceitos da Teoria histórico-cultural e da Teoria do ensino 

desenvolvimental, conforme demonstraremos a seguir. 
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4.1 Reconhecendo a estética como expressão do contexto sócio-histórico e cultural 

 

As primeiras aulas aconteceram no dia 07 de outubro de 2010 e estavam presentes 

trinta e um alunos. O objetivo era levar os alunos a perceberem os significados da estética e 

sua relação com o homem nos diferentes contextos. 

O professor iniciou a aula motivando os alunos e colocando em discussão o que é 

estética? Por alguns minutos, os alunos permaneceram em silêncio. Este fato talvez se 

explique em função do estranhamento em relação à metodologia de ensino utilizada pelo 

professor, pois, conforme constatamos no decorrer das observações, até então, predominava 

um metodologia de ensino em que os alunos não participavam ativamente do processo de 

ensino e aprendizagem. O professor colocou novamente a pergunta, e apenas A08 respondeu: 

“percebemos a estética em tudo, tudo que a gente vê e acha bonito ou feio, tudo tem uma 

forma”.  

Embora A08 tenha se referido à forma como elemento da estética, Molon (2007, p. 

129) argumenta que estudar o conteúdo de arte apenas como forma não tem significado para o 

aluno. As aulas precisam ter como objetivo a discussão e compreensão do papel das diferentes 

manifestações culturais na produção artística.  

Com a intenção de motivar e aguçar a visualização e a percepção estética dos alunos, o 

professor apresentou as seguintes imagens19 1: Bisonte: grutas de Lascaux, 12000ac. 

Dordogne, França. 2: A Lamentação - Sandro Botticelli, 1495. 3: Jean-August - Dominique 

Ingres, 1808 Neoclassicismo 4: Mulher com Sombrinha - Claudet Monet, 1875 

Impressionismo 5: Mulher chorando - Pablo Picasso, 1937 6: A Roda - Marcel Duchamp - 

Arte contemporânea 7: Lisipo - Apoxiomeno de Lisipo - Arte Grega - Séc.IV a.C. O trabalho 

com estas imagens de diferentes temporalidades teve como meta levar os alunos a apreender 

por meio da leitura a relação entre a imagem e seu contexto sócio-histórico-cultural. A 

realização desta tarefa teve como pressuposto a utilização dos conhecimentos da linguagem 

visual, tais como: luz, sombra, cor, textura, volume etc., abordados no decorrer do ensino 

fundamental e médio. Para exemplificar esta atividade destacaremos a compreensão dos 

alunos sobre as seguintes imagens: “Mulher com Sombrinha - Claudet Monet20”, 1875. 

                                                           
19  As imagens utilizadas na aula encontram no anexo nº 01 
20  Claudet Monet (1840-1926). Pintor francês e o mais célebre entre os pintores impressionistas. Suas principais 

obras: Mulheres no Jardim em 1866; Impressão, nascer do sol em 1872; Casa de Monet em Argenteuil em 
1870 
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Impressionismo. “Mulher na poltrona vermelha”- Picasso21, 1932. Arte Moderna e “A Roda” 

- Marcel Duchamp22 - Arte contemporânea. 

Visando o desenvolvimento do pensamento dos alunos por meio da observação, da 

comparação e do diálogo, o professor solicitou que observassem as imagens de Monet e 

Picasso. Todos os alunos concordaram com a afirmação de A6: “[...] a imagem da sombrinha 

de Monet é mais bonita, mas a imagem do Picasso é mais elaborada”.  

O professor instigou a turma sobre o porquê das diferenças entre as imagens. A6 

continuou o diálogo afirmando: [...] a imagem de Monet simplesmente retrata o real, observa 

e desenha, enquanto a imagem de Picasso exige pensamento... “Picasso teve um esforço muito 

maior para tentar desfigurar o corpo”. 

Neste momento o professor poderia ter refletido com os alunos sobre o fato de que na 

produção artística não vigora o esforço maior ou menor, mas sim a historicidade. Como 

observa Pino (2007, p.115), as significações das produções humanas e o sentimento estético 

representam o funcionamento da vida social numa sociedade. A dificuldade do professor, 

talvez se explique pelo fato de ser algo muito novo para ele a organização do experimento 

didático de acordo com os pressupostos da Teoria histórico-cultural e especificamente da 

Teoria do ensino desenvolvimental de Davydov(1988). Além disso, cabe registrar a 

problemática destacada por Libâneo (2010), Pimenta (2005), Masetto (2005), entre outros, 

acerca da dicotomia entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico na formação 

de professores.  

Dando prosseguimento à aula, o professor chamou a atenção dos alunos para observar 

o quanto a forma de uma obra muda de um período para outro. Mostrou diversas imagens ao 

mesmo tempo e solicitou que observassem as diferenças entre elas. Dialogou com os alunos 

sobre a diferença de 400 anos de uma imagem para outra demonstrando que as pinceladas e a 

luminosidade mudam e são expressas de forma diferente. A25 comentou que as técnicas 

utilizadas na arte foram se aperfeiçoando, e cada vez mais as produções expressam beleza.  

Ampliando o entendimento dos alunos, o professor colocou que o avanço das técnicas, 

das formas e o estilo são criados, e caracterizam diferentes momentos históricos. Assim, 

conduz os alunos a observarem “A Roda” - Marcel Duchamp - Arte contemporânea. Essa 
                                                           
21  Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima 

Trinidad Ruiz y Picasso, ou simplesmente Pablo Picasso (1881-1973). Pintor e escultor espanhol, reconhecido 
um dos mestres da arte do século XX. Suas principais obras: Les Demoiselles d'Avignon, 1907; Guernica, 
1937 e no final de sua vida criou gravuras: a alegria do circo, o teatro, as tradicionais touradas e muitas 
passagens marcadas pelo erotismo. 

22  Marcel Ducham (1887-1968). Pintor e escultor francês. Criou o ready-made, rompendo com a arte clássica e 
introduz objetos da vida cotidiana no campo das artes plásticas. Pincipais obras: Fonte, 1917; Roda de 
bicicleta, 1913. 
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imagem foi uma novidade para os alunos. Eles estranharam e perguntaram como aquilo 

poderia valer dinheiro? O que significava a imagem? O professor disse: uma bicicleta que 

gira, que roda, que movimenta, mas ao mesmo tempo fixada onde? E coloca em discussão o 

que faz compreender essa ligação? 

 
A16: Rapidamente interrompe e fala que mesmo as pessoas sentadas, elas podem 
estar em qualquer lugar, podem estar pensando.  
 
A06: Afirma que desenhar uma bicicleta é bem mais fácil que pensar.  

 

O professor disse que essa imagem não é um desenho. O artista pegou uma roda de 

bicicleta e enfiou no tamborete. Esclareceu que a arte contemporânea23 é produzida com a 

intenção de levar as pessoas a pensar em algo, a refletir e não na necessidade de vender e de 

comercializar. Para exemplificar o professor retomou a imagem “A mulher com sombrinha” - 

Claudet Monet, 1875 Impressionismo, e argumentou: essa aqui talvez você compraria e 

levaria para casa, mas a imagem “a roda” você não levaria. O professor comentou que o 

objetivo de Marcel Duchamp em “A Roda” - foi de criar e proporcionar reflexão sobre a sua 

criação.  

Após a explicação, o professor perguntou o que é estética? Os alunos ficaram em 

silêncio. O professor colocou que o conceito que as pessoas possuem de estética é 

diferenciado. Mesmo que o artista tenha uma intenção que expressa a concepção de estética 

predominante em um determinado momento histórico, a aceitação social da obra de arte vai 

depender do contexto, do meio em que as pessoas estão inseridas. Para exemplificar, utilizou 

as imagens do Bisão e da escultura grega e destacou que há um avanço estético entre elas, isto 

é, um avanço na representação dos elementos visuais que compõem a estética dos diferentes 

períodos históricos. No Neoclassicismo (Lisipo), no Impressionismo (Monet) e na Arte 

Moderna (Picasso). O conceito de estética é diferente, o modo de ver é diferenciado, antes 

havia uma preocupação com a aparência, com o corpo perfeito, com o belo, com alusão ao 

bonito. Hoje, a arte faz com que a gente não aprecie tanto a beleza mas a capacidade de 

                                                           
23  A arte contemporânea, segundo o crítico de arte Alberto Beuttenmuller (2002), é aquela que traz as 

influências características desta época, ou seja, as performances, as ocupações de espaço, as instalações, as 
interferências, a arte virtual. Quase todas efêmeras e circunstanciais. A pintura, a escultura, gravura e outras 
técnicas muito usadas na manifestação artística do homem enfrentam hoje o desafio de atualizar-se de inserir-
se nestes tempos de individualizações e de imagens, instantâneas. No contexto da arte contemporânea há 
rompimento com paradigmas estéticos. As combinações com várias linguagens como vídeos, filmes, 
esculturas, performances, computação gráfica e o universo virtual, fazem com que o público se surpreenda e 
participe da obra de forma mais ativa. O público é objeto da própria obra, sem a presença do qual a mesma 
não existiria em sua plenitude. A necessidade de mexer com os sentidos do público, de instigá-lo, quase 
obrigá-lo, a experimentar sensações, sejam agradáveis ou incômodas, faz da Instalação um espelho de nosso 
tempo. BEUTTENMULLER Alberto. A Bienal e a Linguagem Contemporânea, (2002). 
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pensar. A14 pergunta, “[...] o que leva a pensar é a arte abstrata”? O professor explica que a 

arte abstrata e a arte contemporânea conduzem as pessoas a pensarem mais do que apenas 

apreciar uma imagem de um corpo bonito. No término da aula, A14 aproximou-se do 

professor, disse que gostou muito da aula e afirmou: “achei muito massa.” O professor 

agradeceu a ele e acrescentou que iriam continuar tendo várias aulas como aquela. 

No início da aula do dia 07/10/10, o professor colocou em discussão o entendimento 

do alunos sobre a estética como resultado da aparência, como beleza perguntando: “Será que a 

estética vai além do belo e feio? Além da aparência?”  

A33: “[...] afirmou: eu acho que a estética vai além, porque a estética por si é feita, [...] 

para alguns é bonita, para outros é feia, [...] pode ser um pensamento, um sentimento. Eu acho 

que envolve mais, envolve a pessoa na cultura que ela tem.”  

Na última aula vocês disseram que o conceito de feio e belo não é uma verdade 

absoluta. Nós fazemos parte de um grupo social e somos nós que criamos a concepção de 

estética. O que pensam sobre isso? Nós fazemos estética? Quem produz a estética? 

 
A07: “[...] Nós, os homens.”  
 
A30: Na aula passada, aquelas imagens que nós estudamos, todas têm o belo e o feio 
de sua época. Cada uma teve um significado na sua época. 

 

O professor disse que toda a nossa atividade faz parte de um contexto histórico, 

socialmente o conceito de belo e feio está ligado aos conceitos de Arte Moderna e Arte 

Contemporânea. E perguntou: Vocês acreditam que vocês fazem história? Essa passagem aqui 

no Colégio é uma construção da história de vocês. Os alunos sorriem muito e uma aluna 

expressa: “nunca tinha pensado nisso.”  

O professor retomou as imagens do Bizonte, Picasso e A roda de Duchamp e 

perguntou: Qual o significado dessas imagens? Que história elas registram? 

 
A06: Eu imagino que nenhuma dessas imagens foi feita por acaso só para transmitir 
beleza, elas têm também um significado, conta uma história. 
 
A33: Elas contam também um tipo de sentimento. 

 
O professor colocou a seguinte reflexão: Se trouxermos uma escultura de outro lugar e 

colocarmos aqui na Praça da Matriz, como será a reação das pessoas?  

 
A25: As pessoas vão se acostumar com ela. 
 
A21: Questão da cultura. Valor. 
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O professor complementou a fala dos alunos pontuando a questão do valor cultural, a 

aceitação ou não de hábitos de outras culturas. Quando um objeto de outra cultura se insere na 

nossa sociedade, a ele é acrescentado um significado que pode ou não ser independente do seu 

significado original. Ou seja, a ele pode ser acrescido o significado da cultura da região, do 

município etc. Quem cria ou quem define os padrões estéticos dos objetos?  

A18: “[...] O homem.” 
 
A33: “[...] A gente.”  
Muitos da turma disseram em voz alta: “Nós.”  

 

Vocês estão dizendo que a estética registra a história de um determinado período? 

Questionou o professor. 

A19: “[...] Quando chegarmos ao século XXII, o que nós estamos usando hoje será 

criticado pelas pessoas que vão rir de nós porque não vai ser mais bonito para eles”. O 

professor complementou que a estética não é uma verdade absoluta, ela é construída pelo 

homem em cada momento histórico e registra uma história. Como explica Vygotsky (1984), a 

criação humana é resultado dos processos de relações sociais, estabelecidas pelo homem num 

tempo histórico. Tal concepção tem a cultura como legado histórico construído pelo homem 

na interação com o outro. 

Camargo (2007, p. 187), ao comentar o assunto registra que somente o homem na 

interação social, é capaz de criar novos objetos, descobrir novas propriedades e qualidades 

nos objetos, como também novas relações entre as coisas. O homem consegue ampliar e 

transformar graças à sua atividade de construir e desconstruir, à habilidade de lidar como os 

materiais, à sensibilidade e ao olhar para perceber. Em suas palavras:  

 
Na relação estética o sujeito entra em contato com o objeto mediante a totalidade de 
sua riqueza humana, não apenas sensível, mas também intelectiva e afetiva. Os 
fenômenos naturais só se tornam estéticos quando adquirem uma significação social 
e humana. A sensibilidade estética, como todas as qualidades humanas, é fruto da 
conquista da historia da humanidade 

 

Na aula que aconteceu no dia 11 de novembro de 2010, cuja duração foi de uma hora e 

dez minutos, estavam presentes 28 alunos. Eu e o professor, ao entrarmos na sala de aula, 

deparamos com os alunos alegres e eufóricos fazendo comentários sobre as questões da prova 

de arte do ENEM, realizadas durante os dias 6 e 7 de novembro de 2010. Os alunos estavam 

discutindo sobre a imagem: Mulher com Sombrinha - Claudet Monet, 1875 estudadas em aula 

do experimento. A partir de então, ficou claro o interesse e a motivação dos alunos pela 

disciplina arte. Acredita-se que este fato encontra-se associado ao reconhecimento do 
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significado do conteúdo abordado na disciplina para o sucesso que alcançaram na prova do 

ENEM.24 Ou seja, ao fato de a disciplina ter adquirido um sentido para eles, conforme 

depreende-se do comentário dos alunos:  

 
A33: Quem marcou a letra D? A resposta certa é a (D), pois fala: sem misturar 
cores, não mesclar as cores. 
 
A20: Pinceladas rápidas, vários alunos respondem ao mesmo tempo, sem misturar 
cores. 
 
A16: Também a presença da luz que era trabalhada de forma diferente. 
 
A21: Eu acho que não é isso não. 
 
A33: É sim, letra D. 

 

O professor afirmou que eles acertaram a questão. Retomou o assunto e explicou que 

nesse período histórico, que corresponde ao Impressionismo, os artistas buscaram utilizar uma 

outra forma para representar a arte: a incidência da luz sobre o objeto em diversos momentos 

do dia. O artista não misturava a tinta na paleta, ele conseguia nuances de várias cores na tela, 

pois tinha que acompanhar a luz sobre o objeto, e por isso dava pinceladas rápidas. 

Nesta aula, os alunos organizados em grupos, realizaram tarefas sobre conceito de 

estética. Esta atividade de trabalhar em grupos e comparar imagens, mediada pelo professor 

foi uma inovação na dinâmica das aulas de artes. Até então, os alunos sentavam-se 

enfileirados e o domínio da linguagem era do professor. Pelos relatos dos alunos pôde-se 

perceber que, mesmo aqueles que sentiram dificuldade em descrever as imagens e 

compreender a estética em sua dimensão sócio-histórico e cultural, na discussão em grupo 

foram oferecidas possibilidades para refazerem o percurso da formação do conceito de 

estética. 

Do que foi exposto pode-se deduzir que foi a partir da leitura da imagem: “A Roda” - 

Marcel Duchamp, que o diálogo mediado pelo professor, ou seja, o uso da linguagem, da 

comunicação oral do pensamento motivou os alunos despertando o interesse pelo estudo da 

arte, gerando, por conseguinte as condições necessárias para o desenvolvimento do 

pensamento. No entanto, percebe-se que a maioria dos alunos demonstrou, segundo Davydov 

(1988), conhecimentos empíricos, ou seja, diretamente da atividade prática, da vida cotidiana. 

Em outras palavras, a leitura de imagens continuou a ser realizada com base nos 

conhecimentos empíricos, ou seja, por meio da apreensão da aparência dos elementos do 

objeto observado. De suas falas depreende-se a ênfase nas diferenças e semelhanças das 

                                                           
24  A questão da prova do ENEM 2010 está no Anexo 
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imagens e as dificuldades de estabelecer associações, relações entre as imagens, o contexto e 

as técnicas utilizadas em determinado momento histórico, ou seja, reconhecer as diferentes 

concepções de estética explicitadas por meio das imagens.  

Talvez isso se explique em função de serem escassos os estudos no campo da arte 

fundamentados na Teoria histórico-Cultural, especificamente, da Teoria do ensino 

desenvolvimental. Com efeito, embora o professor tenha demonstrado interesse e 

envolvimento com a organização do ensino de artes visuais de acordo com os pressupostos 

destas abordagens teóricas, não há como negar que o processo de conhecimento ocorre de 

forma gradativa. No entanto, Barbosa, (2009) recomenda que o professor auxilie os alunos a 

ultrapassarem a percepção sensorial e a compreenderem a historicidade dos fenômenos no 

contexto da arte.  

 

4.2 Modelação estética da dimensão sócio-histórico-cultural  

 

Com objetivo de verificar a compreensão dos alunos acerca da estética como produto 

sócio-histórico, o professor dividiu a turma em grupo de quatro pessoas com a intenção de 

conduzi-los à realização da modelação da relação universal do conceito de estética. Segundo 

Davydov (1998), nesta ação o professor trabalha com a origem dos conteúdos universais, 

neste caso específico, a estética. Este segundo passo dependendo do conteúdo cria-se, por 

exemplo: representação de modelos universais através de gráficos, maquetes, imagens, etc. 

Nesta ação o professor trabalha com a origem dos conteúdos universais para possíveis 

análises e reflexões. Esta ação requer a representação mental dos alunos. Por exemplo, o 

professor trabalhou o conceito de formação de estética fazendo a mediação para a 

compreensão do conceito a partir dos elementos produzidos socialmente como um ponto de 

referência, e identificação de alguns desses pontos em imagens de artistas clássicos. O 

professor tentou efetivar a ampliação do raciocínio lógico e criativo dos alunos levando-os a 

refletirem sobre a origem e composição dos tipos de luzes e sombras para compor uma 

imagem, incluindo as relações estéticas de cores, linhas, volume, traço, enquadramento etc., 

produzidos socialmente. 

Para desenvolver a atividade cada grupo recebeu uma imagem para a leitura e 

descrição. O professor orientou que a tarefa deveria ser realizada em dois momentos. No 

primeiro, os alunos deveriam considerar os elementos da forma: intensidade da luz, explicitar 

a expressão da imagem (observação e sentimento), e seu valor estético. No segundo, 

estabelecer a relação entre a estética da imagem descrita com a imagem da foto da casinha de 
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joão-de-barro. Após explicar a tarefa, o professor apresenta para os alunos o seguinte roteiro 

para desenvolvê-la: 

a) - Identificar e destacar os principais elementos visuais das imagens considerando a 

temporalidade expressa;  

b) - Realçar as diferenças, as contradições inerentes nas imagens; 

c) - Conclusões pessoais. 

A motivação dos alunos pôde ser verificada através das seguintes expressões dos 

grupos.  

A2: Nossa, olha que legal!  
 
A013: O que nós vamos escrever?  
 
A33: Pegue uma folha, é para falarmos e escrevermos sobre os dois.  
 
A06: Nossa! Essa aqui usou a cor amarela e foi caminhando do azul mais claro para 
o mais escuro. Uma voz não identificada respondeu que se usaram cores 
complementares. 

 

Conforme Davydov (1998), a atividade de aprendizagem produz conhecimento 

quando os alunos interagem e dialogam entre eles e com o professor. 

Após a motivação e orientação geral, o professor continuou incentivando os alunos, 

colocando para os grupos questões como por exemplo: Como é a forma? As pinceladas? A 

imagem retrata um tempo? Qual? Como é esse local? Como é a incidência da luz? O artista 

conseguiu captar a luz no objeto? Qual o valor estético dessa obra? Qual é o valor estético da 

casinha do joão-de-barro?  

Durante a realização da tarefa foi intensa a mediação do professor no processo de 

aprendizagem dos alunos. Ele buscava perceber se estavam realizando a ação proposta e 

orientava o pensamento dos alunos para compreender a estética. O processo de assimilação de 

conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, dos grupos por meio da mediação e atuação 

na zona de desenvolvimento próximo dos alunos pelo professor. Assim como, o processo de 

interação dos alunos com colegas motivados a expor seus pensamentos, fazer a leitura das 

imagens e produzir textos, entre outras ações necessárias à apropriação do conceito de 

estética, pode ser observado nos seguintes trechos:  

 
A33: Vamos falar de mais detalhes, é importante para entender a imagem. 

 

O professor reforça o entendimento de A33 e ressalta que na leitura de imagens é 

importante perceber todos os elementos da forma e coloca discussão: que cores predomina na 
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imagem? Como é o cabelo, a roupa da personagem? E afirma a importância de identificar o 

personagem, a iluminação, o local e contexto histórico. Esse diálogo foi realizado com todos 

os grupos, conforme demonstram os seguintes trechos:  

 
A21: É uma imagem com cores que dá uma harmonia ao ambiente. Apresenta uma 
arquitetura mais antiga de acordo com a cultura dos alemães, onde eles adaptaram a 
cultura deles a dos brasileiros e as casas seguem um padrão estético e apresenta 
equilíbrio e simetria. 
 
A01: Registra culturas e estéticas diferentes. 
 
A24:Temos aqui dois pneus com estéticas diferenciadas de alta tecnologia. Ambos 
apresentam simetria radial, ou seja, os raios emergem do centro para fora. A 
resistência do pneu é destacada com artefatos medievais. Em uma das figuras se usa 
materiais modernos, querendo passar a idéia de que seu carro terá um pneu de alta 
tecnologia e com proteção, escudo e armaduras. O plano de fundo tem a intenção de 
dar destaque às figuras com a cor do cobre. 

 

Essa dinâmica da interação dos alunos entre si e com o professor revela que a 

formação do pensamento conceitual não depende apenas do esforço individual, mas também 

da mediação do professor. Esse processo corresponde a premissa de Vygotsky (1984), de que 

a aprendizagem sistematizada propricia o desenvolvimento mental colocando em movimento 

diversos processos, que segundo o autor impossível acontecer de outra forma. Conforme 

Davydov (1988), nesse processo os alunos realizam a transformação do modelo para estudar 

suas propriedades - procedimento geral, ou seja, para reconstruir o modelo e compreender as 

propriedades universais da estética identificada nas produções existentes - imagens. As 

imagens trabalhadas pelos alunos expressavam diferentes períodos históricos da arte. Em 

razão disso, apresentação do conteúdo das imagens pelos alunos, foi organizada de acordo 

com o contexto histórico a que se referem as imagens trabalhadas, ou seja, Impressionismo e 

Arte Moderna  

No que diz respeito ao Impressionismo25, a representante do grupo, A 10 apresentou o 

seguinte relato: 

 

                                                           
25  Impressionismo foi um movimento artístico que surgiu na pintura européia do século XIX. O nome do 

movimento é derivado da obra Impressão, nascer do sol (1872), de Claudet de Monet, um dos maiores 
pintores que já usou o impressionismo. Os autores impressionistas não mais se preocupavam com os preceitos 
do Realismo ou da academia. A busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores 
impressionistas a pesquisar a produção pictórica não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel 
da realidade, mas em ver o quadro como obra em si mesma. A luz e o movimento utilizando pinceladas soltas 
tornam-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o 
pintor pudesse capturar melhor as variações de cores da natureza. A emergente arte visual do impressionismo 
foi logo seguida por movimentos análogos em outros meios, os quais ficaram conhecidos como, música 
impressionista e literatura impressionista. STRICKLAND, Carol (1999). 
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Figura 1: Mulher com sombrinha (1875) Claudet 

Monet. 
Óleo sobre tela, (39.3/ 8x31) 

 
Na obra de Claudet de Monet - Mulher com sombrinha - 1875 - Impressionismo, foi 
observado que o pintor usou tintas puras com pinceladas fortes: branco, azul, verde. 
Vestido estilo antigo. Segura uma sombrinha e anda sobre uma paisagem que 
determinou o naturalismo na obra: Muita luz ao ar livre. A imagem expressa 
romantismo, segurança para a criança, a pintura reflete traços quase perfeitos da 
realidade. É uma imagem que reflete tranquilidade e harmonia. Enquanto que a 
casinha do joão-de-barro é construída apenas para se reproduzirem. A construção é 
passada de geração em geração, sem mudar o estilo ou arquitetura, ja a pintura, 
conforme o tempo vai passando vai mudando e varia de um lugar para o outro.  

 

Após a apresentação, o professor perguntou aos alunos, o que pode ser acrescentado 

para enriquecer a leitura que o grupo apresentou sobre a imagem? A turma fica em silêncio e 

o professor pergunta: Nesta imagem temos como observar o tipo de pincelada? A33: “[...] 

Pinceladas rápidas.” O professor pergunta por quê? A33: “[...] Dá para observar que os traços 

não são tão perfeitos como deveriam ser.” O professor pergunta onde é mais visível? A33: 

“[...] no vestido dela”. Todos começaram a falar, não sendo possível identificar os alunos, 

sobre as pinceladas - no braço, no rosto, no vestido. O professor coloca em discussão a 

afirmação do grupo de que a imagem traz harmonia e tranqüilidade e pergunta, vocês vêem 

isso nessa imagem? Os alunos ficam em silêncio. O professor chama a atenção dos alunos 

para a data em que o obra foi produzida, 1875, e comenta. Nesse período, os artistas sentiam a 

necessidade de sair dos seus ateliês para romper com a arte clássica e tentar registrar o 

máximo a incidência da luz nos objetos, e pergunta, por quê dessas pinceladas rápidas? A11: 

[...] para andar mais rápido. O professor explica que era para registrar o mais rápido possível a 
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incidência da luz, na mulher, na sombrinha. Nas nuvens pinceladas bem rápidas estão 

relacionadas ao movimento aparente do sol. A cena, por mais que você fica ali estável num 

ambiente aberto, ao mesmo tempo ela não é estável, ela varia, ela tem as nuances de mudança 

de cor, conseqüência da incidência da luz do sol. Então, nesse período os artistas vão para o 

ambiente externo para produzir um novo estilo de arte, uma nova forma de expressão. O que 

caracteriza um rompimento com relação ao lugar de trabalho do artista. Que outros 

rompimentos aconteceram?  

 

A30: [...] A questão da luz.  

 

O professor concorda e completa o raciocínio da aluna dizendo, a questão da luz, e 

pinceladas rápidas que caracteriza um período histórico que na arte corresponde ao estilo da 

estética Impressionista. Retrata como as mulheres viviam nesse período. Como eram suas 

vestimentas e a necessidade das camponesas estarem num ambiente aberto.  

O diálogo do professor com a turma permite inferir que no desenvolvimento dessa 

atividade, os alunos conseguiram fazer a transformação e compreender o sentido da estética, 

ou seja, o sentido daquilo que estavam fazendo. A fala de uma aluna constituiu um exemplo 

desta transformação.  

 
A19: A casinha do joão-de-barro, a ave constrói para se proteger e se reproduzir, já 
na pintura ela muda, porque o homem com o passar dos anos muda. O homem muda 
a sua própria história igual falamos na aula passada. O homem vai mudando o jeito 
de pintar conforme o tempo vai passando, ele vai atualizando a sua própria pintura. 
Por exemplo: O Monet pintou isso aí, na época dele, hoje ele pintaria de uma forma 
diferente, porque hoje não se usa mais esse tipo de roupa e a forma de ver as coisas 
são diferentes. Tipo assim, na Europa eles pintam de uma forma e tem a cultura de 
um jeito, no Brasil pintam de outro jeito e expressam a nossa cultura de outra forma, 
é assim que eu penso. 
 
A33: O joão-de-barro até consegue construir sua casa com perfeição. Já os pintores, 
escultores, escritores, ou seja, aos artistas, não constroem suas obras para a proteção 
própria, do vento ou das chuvas. Elas são construídas para emitir sentimentos que 
vão, muitas das vezes, além da compreensão dos nossos olhos.  

 

O professor pergunta a opinião dos alunos respeito da fala da colega. Vários alunos 

fazem gestos e olhares que concordam com a colega. O professor diz que a aluna do grupo 1 

alcançou o objetivo da aula ao mostrar que o homem é capaz através de uma pintura ou 

qualquer outra obra, registrar a sua composição num dado período histórico, registrar a sua 

obra num determinado lugar. Enquanto o joão-de-barro tem a preocupação, como vocês 

falaram, com a reprodução e proteção. Qual a preocupação que o joão-de-barro não tem? 
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Vários alunos responderam em coro: “não tem preocupação com a estética”. O professor diz, 

muito bem. Vamos discutir a leitura da imagem Criança Morta26. 

 

 
Figura 2 - Criança morta, (1944) Cândido Portinari. 

Óleo s/ tela, 176x190cm, MASP / SP 
 
A31: A imagem trata de uma cena de imigração. O artista criou suas imagens 
baseadas nos acontecimentos sofridos. Uma imagem de cores sombrias e escuras, 
pois há pessoas esteticamente acabadas em um lugar deserto. Há falta de alimentos e 
água, por isso estão em puro osso. Pessoas chorando pela morte de uma criança 
desnutrida. Um quadro obscuro que transmite solidão, mas ao mesmo tempo, mostra 
a união familiar mesmo em tempos de solidão e morte. Já a casinha do joão-de-barro 
é construída como um habitat para o pássaro se abrigar e aconchegar-se para a 
reprodução de seus filhotes. Uma das maiores diferenças é que o homem tem 
mudanças de expressão como o passar dos tempos. Ele muda sua maneira de pintar e 
expressar. Já a casinha do joão-de-barro sempre foi da mesma maneira porque ela 
não é feita com a preocupação estética ou de cultura, mas para a sua proteção. 

 

Após a apresentação o professor perguntou: Esta imagem registra um momento 

histórico? A turma respondeu em unanimidade que sim, e o professor continuou: Por quê?  

 

A19: “[...] fala de morte, faz referencia há um grupo”.  

                                                           
26  Cândido Portinari artista brasileiro que conseguiu retratar no movimento expressionista por meio de suas 

obras o dia a dia do brasileiro comum. O movimento expressionista procurava denunciar os problemas sociais 
do nosso país. O expressionismo foi um movimento cultural de vanguarda surgido na Alemanha no início do 
século XX. A obra de arte é reflexo direto do mundo interior do artista expressionista. No quadro Os 
Retirantes, produzido em 1944, Portinari expõe o sofrimento dos migrantes, representados por pessoas 
magérrimas e com expressões que transmitem sentimentos de fome e miséria. Os retirantes fugiram dos 
problemas provocados pela seca, pela desnutrição e pelos altos índices de mortalidade infantil no Nordeste. 
Contribuíram para essa migração a desigualdade social, no Nordeste. 
http://www.brasilescola.com/artes/expressionismo.htm. Site acessado dia 02/11/2011 
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O professor pergunta, a que grupo pertencem essas pessoas? 

 

A19: Uma família. 

 

Professor: Onde essa família está? 

 
A27: No deserto. 
 
A33: Parece que eles perderam tudo. Parece ser depois de uma guerra. 
 
A14: É pode ser uma guerra, olha a data. 

 

Professor: Essa obra de arte é brasileira?  

 

A21: Há é no nordeste. 

 

O professor comentou que a imagem faz parte de uma série, que se chamam Os 

retirantes. Ele questionou: O que significa retirantes?  

 

A14: mudar 

 

O professor informou que são pessoas que saem de um lugar para outro. E perguntou: 

O que nós podemos deduzir com a série retirantes e o título criança morta? 

 
A09: Que não deu certo, eles passaram por dificuldades, não teve alimento. A vida 
dos retirantes não é fácil. 

 

O professor pergunta, e se eu pintasse esse quadro com cores alegres? Vermelho, 

amarelo etc. 

 
A09: não iria ter relação com morte. 

 
Professor: Será que iria ter a mesma relevância, causar o mesmo impacto?  

Os alunos responderam que não. 

 
A11: Iria transmitir a mesma mensagem, mas não iria impressionar como essa. As 
pessoas tem curiosidade de saber como foi isso, como aconteceu. 

 

O professor afirmou que a cor é altamente relevante na hora que o artista vai compor o 

seu trabalho, o tema em si do trabalho. Nessa imagem, se fossem colocadas as cores 

primárias, algo bem “cheguei,” o que isso poderia significar? 
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A33: Algo irônico. 

 

O professor concordou com o aluno e acrescentou irônico e engraçado, mas ao mesmo 

tempo trágico. Só que nós temos que observar a questão da cor em si. A cor branca para nós 

significa o quê? 

 
A13: A paz. 
 

Professor: E a cor preta?  

Várias vozes não identificadas responderam que é o luto.  

Professor: Será que é só no Brasil que acontece isso? 

 
A11: Não. 

 
Professor: Será que todos vestem o preto para representar o luto? 

 
A33: Não, na Índia eles vestem o branco para representar o luto. 

 

O professor comentou que há uma questão da cultura no significado da cor, e o artista 

tenta registrar esses significados, ele se preocupa também com o momento cultural. Ex: Na 

série os retirantes, em 1944 era frequente esse comportamento, a saída dos nordestinos para o 

sudeste. Hoje ainda acontece, mas com menos frequência. Aqui mostra para nós que a estética 

registra uma história através de uma cena real, no entanto há uma desfiguração nos rostos dos 

personagens, mas o artista consegue registrar um momento marcante na história que faz parte 

da nossa cultura. Então, o uso da cor e o momento histórico são fatores importantes na 

composição do trabalho do artista. O professor sugeriu que os alunos acessem o site da Bienal 

em São Paulo e deu início à apresentação do último grupo: Cubismo27.  

 

                                                           
27  Cubismo é um movimento artístico que surgiu no século XX, durou como forma pura de 1908 a 1914. tratava 

as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando todas as partes de um objeto no mesmo 
plano. Para o artista Fernand Léger a arte consiste em inventar, e não em copiar. A representação do mundo 
passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas Seus principais representantes 
foram Pablo Picasso e Georges Braque. O quadro"Les demoiselles d'Avignon", de Picasso, 1907 é conhecido 
como marco inicial do Cubismo. Nele ficam evidentes as referências a máscaras africanas, que inspiraram a 
fase inicial do cubismo, juntamente com a obra de Paul Cézanne. STRICKLAND, Carol (1999). 
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Figura 3 - Mulher chorando, 1937. 
Pablo Picasso.  

Óleo sobre tela, 60x40 cm; Tate Gallery – Londres. 
 
A30: A imagem, em nossa opinião, não aponta nenhum valor estético, possui formas 
assimétricas e acidentadas, possui cores vibrantes e ao mesmo tempo opacas, não 
possui contrastes entre luz e sombra; talvez o pintor queria expressar um 
acontecimento ou sentimento que para nós agora é desconhecido e confuso. 
Comparando com a casa do joão-de-barro, ela tem mais valor funcional do que 
estético, ele faz sua casa pensando no conforto e na segurança de seus filhotes, já o 
homem é mais preocupado com a estética da casa, a cada dia o homem inova e 
embeleza sua morada. 

 

Após a apresentação o professor comentou com alunos que quando nós passamos a 

interpretar uma imagem passamos a compreender o sentido da mesma e colocou em discussão 

a afirmação do grupo de que a imagem não apresenta nenhum valor estético. Vocês 

concordam?  

 
A28: Claro que tem estética. 
 
A33: Tem estética sim. 
 
A18: Tem outra forma, olha o cabelo que dá para ver direitinho. 
 
A06: Parece que tem até brinco. 

 
O professor apontou para uma aluna e perguntou: E você? 

 
A21: Eu não colocaria um quadro desses na minha casa nem de graça, é horroroso. 
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Infelizmente, o professor não explorou o comentário da aluna28, o que permitiria 

extrapolar o universo de seu conhecimento estético, e, desta forma, contribuir para ampliar a 

compreensão das diferentes formas estéticas em suas dimensões espacial, temporal e cultural. 

Seria um momento de discussão com a turma levando-os a compreender que a imagem 

apresentada tem estética, só que não é a estética do clássico e nem do moderno. De 

esclarecimento, de que essa criação de Picasso está vinculada a um contexto estético da arte 

que nega a beleza, o lindo, qual seja a estética da anti-estética. De estabelecer a diferença 

entre senso comum e conhecimento. 

Por um lado, em alguns momentos senti que o professor deveria aprofundar o 

conteúdo por ele abordado. Por outro, a demonstração de seu interesse pelas respostas 

apresentadas pelos alunos sempre os envolvendo e os encorajando a explicitar seus 

pensamentos. Desta forma, as várias perguntas que marcaram o diálogo entre o professor e os 

alunos expressaram uma postura de interesse e incentivo à reflexão, à elaboração e à criação.  

Dando sequência ao diálogo com os alunos o professor colocou a questão: A imagem 

analisada possui formas assimétricas ou simétricas? Se você traçar uma linha ao meio da 

imagem, as duas partes serão iguais? 

 
A20: Não é simétrica.  

 

Professor: Por quê? 

 
A13: Se você divide ao meio percebe que de um lado é maior do outro. Cada lado 
são formas bem diferentes. 

 

Professor: Ok. Vocês se lembram das formas do Renascimento? Os artistas seguiam 

uma rigidez na composição estética. Se nós dividíssemos uma obra, a sua forma sempre iria 

ter um equilíbrio. Havia uma preocupação com a simetria e equilíbrio na obra. É interessante 

vocês observarem que simetria e equilíbrio não trabalham somente com a forma, mas também 

com as cores. Há imagem que joga tantas cores fortes só de um lado, parece que temos a 

sensação que o quadro vai tombar.  

                                                           
28  Na História da Arte o feio tem uma dimensão estética que não se identifica com outras dimensões ou valores 

negativos como a maldade, falsidade e inutilidade. O feio não é sinônimo de não-estético ou de Indiferente. 
Como todo o estético, o feio ocorre em um objeto concreto-sensível e na experiência de um sujeito ao 
percebê-lo sensivelmente. Nos finais do século XIX a anti-estética na arte contemporânea, surge com as 
revoluções artísticas contra a arte acadêmica burguesa, contra a beleza à qual se rendeu culto desde a 
Antiguidade Grega e, sobretudo, a partir do Renascimento. No contexto histórico da arte o feio assegura sua 
consagração estética.  
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O professor mostrou exemplos dizendo que se numa imagem coloca vários objetos de 

um lado, é possível equilibrar do outro lado com cores mais fortes. E perguntou: Qual o 

período histórico que a arte está representando na imagem que o grupo acabou de apresentar? 

A turma ficou em silêncio. 

O professor falou que era 1937. Nessa época, Picasso desenvolveu juntamente com 

George Condo, o Cubismo que se dividiu em dois pontos: Analítico e sintético. Nesse período 

o artista não se preocupava mais tanto com a aparência, mas sim com a desconstrução da 

forma. O professor falou para os alunos que a imagem era confusa. No momento que essa 

imagem foi criada o período estava confuso: Ex: Guerra na França. Como reflexo deste fato, 

os artistas começaram a criar uma imagem sobrepondo a outra. Por exemplo, eu olho para 

você e registro o seu rosto de frente, o seu rosto de lado, atrás do seu rosto, em cima, em 

baixo, enfim de todos os lados, visto de dentro para fora, de fora para dentro, mas um 

desenhado sobre o outro. O que significa isso? A classe permaneceu em silencio. O professor 

respondeu que era uma composição de imagens. Uma imagem cubista é mais difícil de 

interpretar, é necessário conhecer o período para que possamos compreender a imagem. 

Entender o que o artista deseja passar pode tornar significativo para mim e eu tornar a 

construir outro olhar em cima da imagem. O estético que vocês falaram de feio e confuso 

pode passar a ser bonito. 

 
A33: O mesmo sentido da imagem “criança morta” passa a ser bonito pelo tipo de 
mensagem que passa para a gente. 
 
A21: Eu pensaria mais agora e talvez eu comprasse um quadro desses.  

 

O professor esclareceu que a composição pode até mudar a interpretação e o modo de 

ver as coisas, mas que registra algo. Cada dia que passa a obra de arte vai exigindo mais de 

nós. Uma interpretação mais aprofundada que não seja apenas olhar e apreciar, mas fazer uma 

leitura e interpretar. O cubismo tem uma forma cujas características estão associadas a um 

padrão de cores e formas geométricas, quadrado, cilindro, pirâmides. Há dois tipos de 

cubismo: o analítico29 e o sintético. No analítico, o artista fica apenas na pintura e no sintético 

o artista começa a agregar formas geométricas, sobrepor formas e até colagem de objetos. O 

professor pergunta o que nós concluímos disso? 

                                                           
29  A primeira fase do cubismo chamada de analítica. Analisava as formas dos objetos, partindo-os em 

fragmentos e espalhando-os pela tela. Ver O “Ambroise Vollard” de Picasso. No cubismo sintético Braque, 
Picasso, Juan Gris criaram um forma de arte: Introdução de colagens, incorporação de letras tiras de papel, 
pedaços de jornais, metais e etc. Ambivalência entre a representação e a abstração. No limite da dissolução do 
objeto em suas partes componentes, as alusões ao objeto oscilam dentro e fora da consciência. 
STRICKLAND, Carol (1999). 
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A21: Cada vez que muda a época, a arte e a estética também mudam. 
 

O professor sugeriu que os alunos acessassem o site da bienal em São Paulo, pois lá 

encontrariam 90% das obras expostas com referência à tecnologia. 

 
A19: Eu vi ontem na televisão, eles estavam mostrando. Tinha uma que o leão 
estava dentro da jaula, fazia som lá dentro. As pessoas falavam alguma coisa e 
dentro da jaula fazia tipo uma música com a voz da pessoa. 

 

O professor retomou a palavra e explicou que uma das formas da arte do século XXI, e 

a interação com o outro para que ela possa acontecer. É outra forma, é completamente 

diferente.  

Na aula do dia 11/11/10, o professor convidou os alunos para fazerem outra tarefa.  

A tarefa proposta objetivava, segundo Davydov (1988), a formar no aluno a 

construção dos sistemas de tarefas particulares a serem resolvidas pelo procedimento geral. 

Para tanto, foi realizada uma atividade de colagem a partir de imagens cotidianas. 

De imediato os alunos demonstraram interesse pela atividade por meio das seguintes 

indagações:  

 
A18: Como é que vai ser? 
 
A14: O que a gente vai fazer agora? 

 

O professor explicou. Vocês vão receber revistas e jornais, tesoura, cola, papel canson, 

papel cartão. Nas revistas e jornais, vão procurar imagens com a qual vocês se identifiquem. 

Inicialmente, farão a leitura da imagem e anotarão as ideias principais. Vocês podem escolher 

uma ou mais imagens e fazer uma sobreposição. A proposta é que vocês façam a leitura da 

imagem selecionada, e em seguida, elaborem uma segunda imagem por meio da colagem. A 

redação sobre a leitura da imagem produzida deve ser organizada com base no seguinte 

roteiro: a) Identificar e caracterizar os elementos de composição da imagem (equilíbrio, 

simetria, assimetria, proporção) b) Identificar e caracterizar os elementos da forma (luz, 

textura, cor, volume etc.) c) Relacionar os elementos da composição e forma ao contexto 

histórico-social a que se referem. 

Enquanto os alunos faziam a tarefa, o professor percorria os grupos esclarecendo 

dúvidas e questionando sobre os conteúdos necessários para a realização da atividade.  

Na realização desta tarefa os alunos sentiram dificuldade em identificar o equilíbrio e 

o desequilíbrio nas imagens.  Para orientar os alunos, o professor pegou uma imagem no 

jornal e esclareceu sobre os conteúdos necessários para a composição: simetria, equilíbrio 
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simétrico e assimétrico, a relação entre o uso das cores e equilíbrio. Para exemplificar, 

utilizou as imagens trabalhadas na aula anterior. Sua intenção era criar situações nas quais a 

apreensão do conteúdo, por meio da tarefa, possibilitasse o desenvolvimento do modo 

generalizado de ação. (Davydov 1988), 

Os alunos estavam muito motivados, conforme evidenciam suas falas. 

 
A14: Folheia o jornal e diz: Essa daqui dá para falar da música e essa outra da 
dança. 
 
A18: Isso, falar da música e a dança só (Fala com expressão corporal e sonora). 
 
A22: Nós estaremos fazendo uma obra de arte. 
 
A13: A minha vai ficar linda. 
 
A29: Demonstra estar ansiosa com o equilíbrio ao selecionar as imagens. 
 
A17: Chama a atenção do seu colega de grupo para mais interesse: Você pensa que é 
fácil, não é não! Pode ajudar. 
 
A11: Tem equilíbrio, a gente vê o todo e equilibrou as cores, deixando a parte escura 
nos lados. 
 
A17: Aqui nós temos uma imagem de uma roda de material mais antigo. Essa daqui 
já é mais moderna, na propaganda elas foram utilizadas para dar ideia de uma arte de 
proteção medieval, uma armadura e não um pneu qualquer. 
 
A27: Organiza uma votação no grupo para eleger o nome do trabalho: Quem vota 
em lembrança? O grupo aceita o nome. 

 

Durante esta atividade ficou claro o interesse dos alunos pelo conteúdo, assim como o 

crescimento da interação alunos/ alunos, alunos/professor. Como explica Davydov (1998), a 

atividade de aprendizagem consegue desenvolvimento quando os alunos interagem 

intensamente entre si no processo de assimilação de conhecimentos e habilidades. Pode-se 

perceber isto na seleção das imagens e no diálogo sobre: a composição, os elementos visuais e 

o período histórico a que se referiam, assim como, na apresentação da tarefa, por meio da 

habilidade de explicitar para os colegas seu entendimento sobre as diferentes possibilidades 

estéticas. Fato que em muito contribuiu para a organização interna dos conhecimentos 

assimilados. Segundo Fichtner (2010, p. 95). “[...] a possibilidade de pensar as contradições 

da nossa vida quotidiana através das obras de arte poderia ser uma chave para conscientizar as 

nossas relações com o mundo e com nós mesmos, vendo-as numa nova perspectiva”. 

No dia 18/11/10 - foram realizadas duas aulas de 50 minutos, tendo em vista a 

apresentação dos grupos. Nesta atividade pôde-se perceber que todos os grupos atenderam a 

recomendação do 4º Passo da proposta de Davydov (1988), a qual seria a solução de tarefas 
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específicas, ou seja, a colagem e a identificação na tarefa da relação geral com o objeto de 

estudo, porém ainda com a mediação do professor. Nesta etapa, a mediação do professor 

propiciou a busca do grau de autonomia do pensamento do aluno que se manifestou através da 

apresentação dos trabalhos. A título de exemplo, destacaremos a atividade realizada por dois 

grupos denominados: A arte funeral e O velho e o novo. 

 

A arte funeral
30 

 
Figura 4 - A arte funeral – 11/11/10 – Produção dos alunos do 3º ano do  

Ensino Médio do grupo de experimento didático. 
 
A30: Comparando-se os túmulos atuais com os de antigamente percebemos grande 
mudança no estilo e nas técnicas artísticas usadas. Nos mais antigos era comum o 
uso de esculturas, capelas enfeitadas com imagens angelicais representando um 
contexto histórico. Já os túmulos atuais são mais frios e alguns nem fotos do morto 
possuem, os túmulos são mais ecológicos. São decorados com plantas e flores, e na 
maioria apresentam apenas placas de identificação. É perceptível até nos cemitérios 
a diferença social existente na nossa sociedade. A imagem possui equilíbrio 
simétrico e retrata momentos históricos de familiares e amigos visitando seus entes 
queridos e também mostra dois modelos de estátuas de Paris que são reconhecidas 
como verdadeiras obras de arte, similares como anjos, mães misericordiosas e 
figuras bíblicas. 
 

                                                           
30 A arte funerária no Brasil, é proveniente de duas situações distintas. Nos grandes centros importaram-se 

mausoléus de “estilo” da Europa; há construção de túmulos com esculturas feitas por brasileiros, imigrantes e 
descendentes de italianos, portugueses, franceses e alemães. Enquanto que no interior do país, predomina um 
tipo de criação inspirada nos modelos Europeus, efetuada em marmorarias locais. Existem túmulos que se 
apropriaram do emprego de materiais regionais, motivos religiosos, elucidativos e vernaculares. BORGES, 
Maria Elizia. Arte funerária no Brasil (1890-1930) ofício de marmoristas italianos em Ribeirão Preto = 
Funerary Art in Brazil (1890-1930): italian marble carver craft in Ribeirão preto. Belo Horizonte: Editora C/ 
Arte, 2002. 
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A03: Pega a produção do grupo com a colega e mostra para o grupo e fala: olha que 
interessante os túmulos mais antigos são decorativos, têm mais enfeites e os atuais 
são mais frios, são mais ecológicos, são decorados com plantas. 
 
A14: Hoje não tem mais esse negócio de estátua e capela enorme. Até tem, mas é 
muito raro. 
 
A07: O trabalho deles ficou muito bom. 
 
A33: Eu nunca tinha pensado que no cemitério poderia ter arte. 
 
A21: Eu também não.  
 
A20: Hoje, o que diferencia os túmulos é apenas uma placa de identificação. 
 
A15: Há uns que nem a placa tem. 
 
A14: Eles são gramados, todo verde. 
 
A27: Qual a intenção desses cemitérios todo gramado? 
 
A14: Estética. 
 

 

O velho e o novo 

 
Figura 5 - O velho e o novo - 11/11/10. Produção dos alunos do 3º ano do  

Ensino Médio do grupo de experimento didático. 
 
A06 A obra mostra como se aperfeiçoaram as técnicas de montagem estética das 
obras, mas pode-se notar que todas convergem a um centro comum. Técnicas como 
vistas no estilo manuelino (que também pode ser chamado de gótico português) 
podem ser notadas nas bandejas, mostradas no canto direito do quadro. O 
abstracionismo, técnica relativamente nova, também pode ser vista. Esta foge aos 
conceitos que eram colocados como obrigatórios para a construção de uma 
perspectiva artística de antigamente; tais como cores, formas, luzes e sombras. 
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Coloca-se em visão também, uma amostra completamente moderna no que se refere 
às “mãos” desenhadas a partir das garrafas de vinho. As garrafas, que unem o belo 
ao agradável, ao utilizável se tornam também arte, por meio de uma visão 
modernista. Todas as linhas das garrafas se convergem a um ponto comum, a 
transformação feita pela mão do homem. Esta união de fatores munidos também da 
palavra liberdade e do jogo “PacMan” mostram como o tempo traz a evolução e 
mudanças em suas amostras e representações. 
 
A08: Representa o vai e volta no tempo. O tempo todo. As mãos são uma 
interpretação nova para a arte, as bandejas uma interpretação da arte antiga, o 
“PacMan”, uma arte moderna dos tempos dos anos 80 e depois a palavra livre, que é 
a liberdade de expressão, que é uma coisa relativamente nova (arte contemporânea). 
E volto às garrafas que são a união do útil ao agradável, o designer e a estética 
utilizada na garrafa unindo o útil sem deixar de ser bonito. As bandejas também são 
utilizadas para alguma coisa, mas tem estética. O quadro não depende tanto assim da 
beleza, de ser bonito, não depende de formas perfeitas, mas passa uma mensagem, o 
jogo“PacMan” que sempre fez muito sucesso sem ter uma estética bem feita. 

 

Após cada apresentação o professor abriu espaço para que os alunos explicitassem sua 

compreensão acerca do conteúdo explorado e aproveitou para retomar as discussões visando 

enfatizar os conteúdos sobre forma, cor, equilíbrio simétrico e assimétrico, entre outros.  

Com intenção de ilustrar a riqueza dos debates ocorridos em sala de aula, 

selecionamos o diálogo professor/ alunos, sobre o velho e o novo, ocorrido após a 

apresentação do grupo.  

O diálogo se iniciou com o professor destacando a preferência do grupo pela forma 

circular e a temática do vinho. É uma garrafa bonita, que tem uma logomarca, um layout que 

registra uma história, tem um brasão que remete a uma família. Esse vinho deve contar a 

história de uma família. As garrafas se entrelaçam sobre uma mão, a tecnologia e a 

transformação do homem que é registrada em um determinado período histórico. Os pratos de 

forma oval registram uma história em forma de cone. Imaginem esses pratos com a história da 

família de vocês, como se fosse uma árvore genealógica. Eles evidenciam uma preocupação 

estética. Observem a preocupação do grupo com a forma na apresentação do trabalho. As 

garrafas entrecruzadas como se fossem os dedos da mão. Na relação de temporalidade: 

velho/novo, percebemos a mudança estética por meio da forma. O grupo perpassou pelas 

novas tecnologias e a liberdade da arte contemporânea, dessa forma o grupo conseguiu fazer a 

leitura. Então a arte de hoje deixa o artista mais livre para construir formas diferenciadas.  

Após comentar sobre o trabalho o professor perguntou: O que é forma? 

 
A06: Forma é tudo aquilo que está ao nosso alcance ou não. Tem estética, depende 
do ponto de vista da pessoa. É relativa. 
 
A08: Estética não é tão relativa assim, estética é vista para quem entende de estética. 
Exemplo: se alguém pega um quadro de VanGogh, de repente fala assim, isso é feio, 
ele não interpreta a imagem, ele interpreta só o que ele está vendo. Interpreta a 
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forma que ele está vendo, se a forma não é bonita, a história fica de lado também, 
fica feia. Porém, nós não ficamos mais no escuro para dar opinião da estética. 
 
A22: Eu acho que a forma é a estética daquilo que o homem transforma num 
determinado período histórico. 

 

A fala dos alunos evidenciou que eles já possuem uma representação da estética como 

expressão sócio-histórica e cultural. Da mesma forma as tarefas que realizaram indicam 

construções criativas propiciadas em função da mediação e da interatividade. Em outras 

palavras, a existência de não apenas mais “um aluno ou um professor”, mas uma interação de 

respeito a todas as ideias que emergiram nas atividades, o que indica transformações na 

construção destes sujeitos. Como explica Fichtner (2010), quanto maiores forem as 

possibilidades de atividades e relações sociais, maior é a possibilidade da pessoa de ser única, 

e este processo se dá através da própria atividade do aluno. “[...] O ser humano é em qualquer 

forma o sujeito da sua vida.”  

De acordo com Davydov (1988), pode-se dizer que nesta aula o alcance dos objetivos 

propostos, está vinculado à mediação realizada pelo professor visando a compreensão da 

relação principal do objeto estudado, ou seja, a estética como produto sócio-histórico-cultural. 

Embora tenham sido significativas as observações do professor sobre a apresentação 

do grupo “o velho e o novo,” cabe registrar que o professor não fez nenhuma observação com 

relação ao fato do aluno A06 ter se referido ao abstracionismo como uma técnica e não como 

uma tendência de estilo no contexto da arte. Acredita-se que o fato do professor não ter 

comentado o assunto esteja relacionado à sua surpresa, sua empolgação frente à descoberta do 

potencial artístico dos alunos. Além disso, conforme mencionado, o experimento didático foi 

uma experiência nova, tanto para os alunos quanto para o professor.  

Dando sequência à segunda aula do dia 18/11/10, o professor iniciou o diálogo sobre 

arte contemporânea colocando para os alunos a seguinte reflexão: “[...] Alguém percebe, num 

velho pedaço de pano sujo e cheio de manchas, um efeito estético interessante? Seria legítimo 

que essa pessoa, a partir disso, caracterizasse e expusesse esse pedaço de pano como uma obra 

de arte”? (Freire e Favaretto, 2009). Imediatamente os alunos responderam: 

 
A19: Claro que sim, esse pano vai representar uma história, contar que alguma coisa 
aconteceu a ele para estar sujo. 
 
A08: Poder até poderia, mas o artista não teria efeito nenhum em mostrar aquele 
pano, porque quando ele expõe alguma coisa, toda a obra é feita querendo passar 
uma mensagem, mesmo que seja um borrão na tela, entretanto o pano não teria 
nenhum sentimento dele, nenhuma expressão do próprio artista. 
 
A33: E se fosse outro pano reciclado teria outro significado. 
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Professor: Esse pano possui um caráter estético? 

Os alunos responderam que sim. 

Professor: Se esse pano tivesse sido usado por nossos avós, o que isso nos remeteria? 

 
A11: Ao passado. 
 
A10: Todos os dois têm uma história, até o pano novo. Precisa ver qual o sentimento 
do artista. 
 
A21: Um tem valor sentimental e o outro tem valor ambiental. 

 

Professor: O que aconteceu com a arte, desde a arte rupestre até os nossos dias? 

 
A31: Com o decorrer do tempo vem sofrendo o efeito borboleta. [...] uma 
metamorfose. 

 

O professor argumentou que a arte realmente sofre uma mutação, uma transformação, 

tanto no seu caráter estético quanto no seu caráter de forma e também no seu caráter 

conceitual.  

Professor: Com relação ao conceito de estética, que mudanças aconteceram? 

 
A06: Houve muitas mudanças. 
 
A16: O meu conceito de arte mudou. 
 
A19: Há muita coisa que faz sentido para nós, outras não fazem. Há coisas, na 
Bienal que nós olhamos, apreciamos e gostamos. Há outras que nós olhamos e não 
entendemos. 

 

O professor explicou para os alunos que a arte conceitual conduz a pensar sobre algo, 

a refletir sobre a realidade representada. A forma e seu caráter estético são diferentes. Ela 

valoriza a formação de conceitos e a linguagem do objeto que se faz arte. Lembram das 

imagens de nossa 1ª aula. Como eram as formas? 

 
A15: Desenhos simples que com o passar do tempo foram ficando mais 
complicados. 

 

Professor: Na atualidade, como fazemos arte? 

 
A06: Hoje vale mais a ideia, o pensamento que se quer expressar. Não é tanto só a 
beleza que vale.  

 

O professor complementou de que precisamos estar abertos e preparados para poder 

entender esse tipo de arte. Imagine essa situação: Fazer no pátio da escola uma montanha com 

o papel que todos os alunos da escola jogam fora por dia. 
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A20: Nossa! É muito. 

 

Professor: Imagina se fizermos por semana? Tem caráter estético ou não? Vai 

conduzir os alunos da escola a uma reflexão? Podemos considerar a montanha de papel como 

uma obra de arte? 

 
A08: Pode ser arte se tiver uma intenção de transmitir algo. 

 

O professor destacou que essa é uma característica importante da arte contemporânea e 

colocou em discussão um trecho do manifesto ocorrido em 1963 redigido por George 

Maciunas (1931-1978). “[...] Livrem o mundo da doença burguesa, da cultura 'intelectual', 

profissional e comercializada. Livrem o mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial, 

da arte abstrata. Promovam uma arte viva, uma antiarte, uma realidade não artística, para ser 

compreendida por todos.” 

Professor: Que tipo de forma estética o autor defende? 

 
A14: Uma arte que nos faz pensar.  

 

O professor complementa o raciocínio da aluna complementando que seria uma arte 

que nos levaria a uma reflexão, que nos possibilitaria a uma interpretação de acordo com a 

bagagem cultural que possuímos. Para exemplificar, o professor mostrou imagens de 

instalações31, na Bienal, outras em praças e cidades. O professor expôs a primeira imagem e 

disse que era uma obra de arte do século XXI, exposto em 2006, na bienal, produção de 

Jaroslaw Kozlowski “Como viver junto” 

                                                           
31  As instalações são proposições espaço/temporais que evidenciam o caráter de experiência da arte. Surgiu no 

começo do século XX. É uma estrutura que contesta o espaço do museu ou de uma galeria. Qualquer espaço 
pode servir para uma Instalação artística. Nela o público é espectador e interage. 
Ela usa o espaço do escultor, o tridimensional. Na Instalação o objeto transcende o objeto visível. Nela a 
arquitetura faz parte da obra, há um integração com o espaço. Atualmente negocia, vende e arquivam projetos, 
fotografias e outros documentos sobre instalações. O espaço no qual a instalação se sustenta, ao qual se refere, 
com o qual se articula e onde os visitantes são acolhidos, é um espaço híbrido onde coexistem o espaço da 
arte e o espaço da vida. Os artistas agem nesse campo de relações criando táticas dignas das “artes de fazer”, 
segundo Michael de Certeau (1994). 
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Figura 6 - Jaroslaw Kozlowki. Como viver junto, 2006. 

 
Professor: O que estamos vendo? 

 
A22: Pães franceses e bandeirinhas de diferentes países.  
 
A28: Por que usar o pão francês para fazer arte? 
 
A14: Esse artista quis colocar que a França é o mundo?Colocou o aluno num tom 
um pouco irônico. 
 
A08: A França em si está em cada pedacinho do mundo. Querendo ou não, uma 
representação de que ela está no mundo. Quem não conhece no mundo o pão 
francês? A arte francesa. Todo mundo conhece. 
 
A06: Eu acho que o artista quis, talvez, passar a idéia de que mesmo com luta, 
guerra e tudo, nós podemos nos sentar à mesa para partilhar a união. Não ao 
individualismo! Porém, eu acho que para passar melhor essa idéia talvez, seria 
melhor um só pão bem grande. 
 
A19: Eu acho que não. Se o artista quis passar essa idéia, por que ele não pegou um 
prato principal de cada país? 

 

O professor acrescentou que na arte contemporânea o interessante é esse jogo de 

reflexão que está acontecendo na sala, não existe uma verdade absoluta. Apontou para cada 

aluno que fez sua colocação dizendo que a interpretação estava correta. Essa é a arte 

contemporânea, a arte do século XXI. Essa instalação nos remete a vários pontos de reflexão. 

Tem uma forma, tem estética, mas é uma obra para ser apreciada, traz um conceito, mas não é 

uma obra para ser comprada e levada para casa.  

O professor mostrou outra imagem montada num ambiente na Bienal de São Paulo. 

Anna Maria Maiolino. “Arroz e feijão” 1979, 2007 e retomada em 2010. Uma mesa e sobre 

ela vários pratos cheios de terra com feijões plantados.  
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Figura 7 - Anna Maria Maiolino. Arroz e feijão, 2010. 

 
A turma sorriu. 

 
A11: Essa aí passou na novela. 
 
A19: Foi mesmo. 
 
A10: Passione. 
 
A16: Como será que no futuro as pessoas vão entender o que é a arte hoje? Porque 
hoje nós olhamos, por exemplo, a arte lá da caverna e entendemos. E amanhã como 
eles vão olhar e entender isso aí? 

 

Muitos alunos falaram ao mesmo tempo. O professor pediu atenção e devolveu a 

pergunta feita por A16 para a turma. Vocês podem ter certeza, de que as pessoas vão estar 

muito além de nós hoje. Todos os alunos responderam: 

 
“A nossa arte hoje talvez, vai ser arte rupestre para eles.” 
A16: Eu sei, mas a gente olha a arte rupestre e entende ela. 

 

O professor conduziu a reflexão dos alunos sobre a instalação. Observem, foi colocado 

sobre a mesa feijão e terra no prato. Trabalhou-se esteticamente o preto e branco. Agora, 

observem as mudinhas saindo do prato. Vocês conseguem interpretar? 

 
A16: Eu consigo interpretar. Mas isso interpreta o nosso cotidiano, a nossa história? 

 

O professor devolveu novamente a pergunta para a aluna. Isso não representa uma 

história? 

A16: Que história? Mas que história? 
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O professor colocou para a turma: 

Imaginem uma mesa composta na cor preta e branca. Lembra arroz e feijão. Um casal 

perfeito. Pode ser a união. Qual o brasileiro que não fica sem o arroz e o feijão? Pode levar 

por essa interpretação como também para outra.  

A turma concordou. 
 
A06: Ah! Essa aí é fácil. Vamos ver mais outra imagem. 

 

O professor mostrou outra imagem de instalação na qual 600 vasos sanitários foram 

colocados no centro de Beirute pela artista plástica, Nada Sehnaoui, em protesto à crise 

política do Líbano. (2008) 

 
Figura 8 - Nada Sehnaoui. 600 vasos sanitários. 2008. 

 
A20: Essa é legal! 
 
A21: Essa é boa para a Festa de Agosto32.  

 

O professor concordou e disse: muito boa para ser colocada no “buraco do padre” 

 
A23: Gostei demais dessa. 
 
A33: Esta na Festa de Agosto ficaria o máximo, linda. 
 

                                                           
32

  Festa de agosto é uma festa tradicional da cidade de Piracanjuba realizada no mês de agosto, com duração de 
15 dias em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Abadia. Há um espaço circular em declive com 
arquibancadas na frente da igreja onde as pessoas da cidade o chamam de “buraco do padre”. Atualmente 
mesmo com a colocação de banheiros químicos, no final da festa fica um mau cheiro em consequência de 
muitas pessoas urinarem nesse local durante a festa. 



118 

 

Professor: Será que as pessoas iriam sentar, pular e dançar em cima dos vasos ou será 

que iriam pensar e analisar? 

 
A12: Eu acho que iriam quebrar tudo. 
 
A23: Acho que ninguém iria fazer xixi no buraco – falou em voz baixa. 

 

O professor comentou que era muito feio, depois da festa, ser necessário um caminhão 

pipa passar com jato forte de água para lavar a rua e todo esse espaço, por causa do mau-

cheiro.  

 
A08: A arte contemporânea tem uma estética diferente. Levar as pessoas a mudarem 
de comportamento quando for preciso. 
 
A33: O hábito das pessoas, durante a Festa de Agosto precisa mudar, é uma 
vergonha para a cidade. 

 

O professor elogiou a turma dizendo que eles compreenderam muito bem a estética e a 

forma da arte contemporânea. Na próxima aula, vamos elaborar um projeto de instalação. 

Essa atividade exigirá de vocês a valorização da idéia, do pensamento, da interação e da 

linguagem. Será uma experiência muito boa. 

Embora não tenha sido possível, durante o experimento, programar visitas a museus 

com o objetivo de propiciar o contato direto com as obras de arte, conforme sugere Fichtner, 

(2010, p. 93):  

 
O núcleo metafórico de uma obra de arte torna-se acessível somente por meio da 
experiência de sua contemplação, quer dizer de um ver qualitativo. Essa 
contemplação não pode ser substituída com palavras, por comentários, por 
explicações. Não há como substituir a experiência direta da obra de arte.  

 

Acredita-se que foi possível levar os alunos a realizar as atividades planejadas com 

resultados positivos por meio do contato e da experiência dos mesmos com obras de arte por 

meio de fotografias. 

 

4.3 Aplicação do conceito de estética 

 

A aula do dia 25 de novembro de 2010 objetivou desconstruir e construir o 

pensamento dos alunos sobre a forma e a composição estética. Este passo, sugerido por 

Davydov (1988), consiste na observação do controle da realização das ações anteriores 

visando assegurar o desenvolvimento da aprendizagem através da realização correta das 
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operações do grupo por meio do planejamento de ações. Este passo tem a característica de 

uma avaliação contínua e de caráter formativo.  

Nesse sentido, o foco da aula foi a elaboração de um projeto para montagem de uma 

instalação. O professor conduziu os alunos a pensarem sobre o que desejavam criar para expor 

no pátio da escola. Ou seja, a “criar uma idéia,” intervenção que rompe com o espaço da 

galeria e do museu. Uma obra que “existe” no momento da exposição. O que significa dizer 

que ela vai ser montada e desmontada. Sua idéia ficará registrada somente nas fotos. Após a 

decisão dos grupos teve início a elaboração do pré-projeto.  

O professor escreveu no quadro os itens que os alunos deveriam considerar na 

elaboração do projeto: 1) O tema. 2) O objetivo da criação 3) A forma a ser utilizada pelo 

grupo para representar esteticamente 4) O material a ser utilizado e 5) O lugar da escola em 

que seria feita a montagem da instalação. Após a explicação de todos os passos, os grupos 

foram organizados. Neste momento foi intenso o movimento dos alunos. O professor avisou 

aos alunos que a apresentação da instalação dos grupos ocorreria na próxima aula.  

A orientação do professor, nos grupos de atividades, teve a função de atuar na ZDP 

dos alunos, valorizando as soluções e oferecendo elementos para que colocassem em prática o 

projeto de instalação. Nesse sentido, sua ação foi de fazer com que os alunos explicitassem os 

motivos de sua ação por meio de questionamentos, devolução de indagações feitas pelos 

alunos, dúvidas, bem como ao modificar suas soluções com novos questionamentos e 

sugestões. 

Pôde-se perceber isto, nas seguintes falas dos diferentes grupos:  

 
A13: Podemos usar espelho, acho que fica bom. 
 
A01: O que vocês acham?  
 
A01: Espelho todos tem casa, é fácil. E aí? Qual a idéia que vamos passar? 
 
A14: Podemos usar o espelho para pensar como nós somos. Nós não sabemos quem 
nós somos. 
 
A1: Podemos usar dois espelhos: um espelho será deixado livre, exposto, normal. O 
outro coberto com um pano e uma pergunta. Quem levantar o pano, vai se olhar no 
espelho e tentar responder a pergunta. 
 
A14: Fica legal. Fazer uma pergunta para saber como a gente é. 

 
O professor dirigiu-se a outro grupo e perguntou o que eles estavam pensando em 

representar. 

A29: Como existe muita violência, pensamos em plantar a paz. 
 
A17: Papel vermelho no centro. 
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E aqui o que teria? Uma pessoa? 
 
A29: Não, um pombo. 
 
A32: Em vez de pombo poderia ser uma muda de planta. 

 

O professor comentou que essa idéia era muito boa. Sugeriu uma obra maior, que 

pensassem em uma obra grande. Instalação remete a um trabalho onde as pessoas circulam em 

volta. 

A29: Então uns quatro papéis vermelhos. 

 
O professor sugeriu que substituíssem o papel vermelho por um tecido vermelho. 

 
A17: Podemos pôr no chão mesmo? 
 
A32: E a bandeirinha vai ser de que jeito? 

 

O professor dirigiu-se ao grupo nº 1 e perguntou qual era a idéia do grupo. 

 
A06: Sabe aqueles manequins que têm uma forma definida, um rosto grande e um 
corpo bem fino? A gente poderia fazer desse mesmo jeito com o lixo. 
 
A33: Ah! É mesmo, fica interessante.  
 
A06: Nós podemos representar milhões de anos à frente, acho que precisa ser de 
metal. Toneladas de lixo são jogadas fora sem se aproveitar, principalmente aqui em 
Piracanjuba não se aproveita o lixo. 
 
A33: Eu pensei naquela questão dos fones de ouvidos. Eu achei interessante. Só que, 
ao invés de nós procurarmos som na internet, nós mesmos gravaríamos os sons, não 
buscaríamos da internet, acho que seria mais viável, mas será que seria uma 
repetição? Seria. Aí, eu fico em dúvida, mas essa ideia do lixo pode ser melhor. 
 
A18: Vamos pegar um manequim, encher de lixo em volta todinho e passar a ideia 
de que o ser humano está em volta do lixo. 
 
A10: Ah! Aqueles manequins que tem só meio corpo, dá para enchê-los. 

 

O professor sorriu, dizendo “só a cabecinha de fora”.  

As discussões em grupos permitiram inferir que os alunos já possuíam clareza sobre a 

dimensão social do conceito de estética, uma vez que expressam a organização do 

pensamento em torno das ações que resultam dos momentos de reflexão para criar a produção 

artística, materializada nas instalações. 

No final da aula, o professor enfatizou que, na próxima aula, os alunos deviam trazer 

os objetos para montarem a Instalação que ficaria exposta na hora do recreio.  
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Na aula realizada no dia 02/12/2010, o professor entrou na sala colocando as seguintes 

questões: O que seria necessário para fazer uma instalação? O que diferencia a arte conceitual 

das outras artes? 

 
A06: Antes de tudo, muita criatividade. 
 
A25: Pensamento. 
 
A14: Ideias. A arte de hoje é muito diferente, não se preocupa só com a beleza, mas 
com aquilo que deseja passar para a sociedade. 
 
A08: Objetivos, ter uma intenção. [...] É claro, mas não significa que se pode pegar 
qualquer coisa e fazer arte. Tem que criar harmonia com os elementos e um 
conteúdo significativo. 

 

Em seguida o professor e a pesquisadora se dirigiram juntamente com os alunos para o 

pátio da escola para montarem as Instalações. Na montagem da Instalação, mereceu grande 

destaque a atitude de cooperação entre os alunos Nesse processo, o professor se dirigiu ao 

grupo da instalação os bebês, e solicitou que organizassem a instalação de forma para não 

atrapalhar a passagem dos alunos da escola. 

 
A27: Não concordou com o professor. Temos que instalar o trabalho aqui mesmo. 
Tem que chamar a atenção. É importante. 

 

O professor argumentou: Aqui é o corredor dos alunos. 

 
A27: Por isso mesmo! Chamaremos a atenção dos alunos para se conscientizarem. 
 
A22: Nós vamos interromper o trânsito. 
 
A27: O semáforo é a nossa instalação. 

 

A respeito do posicionamento deste grupo foi oportuno registrar o entendimento de 

Sforni (2004, p.133), segundo o qual “[...] a explicitação, pelos alunos, das razões de 

determinadas ações” caracterizam um “[...] momento de ‘tomada de posse’ da própria ação, 

um momento fundamental e diferenciador da aprendizagem de conceitos científicos em 

relação á aprendizagem de conceitos espontâneos.”  

O professor solicitou para que os alunos do grupo ficassem próximos das instalações. 

Ressaltou que os trabalhos estavam chamando a atenção. E, motivou-os a interagirem com o 

público curioso. Conforme se depreendeu do diálogo entre os grupos com alunos, professores 

e funcionários da escola, a montagem da atividade Instalação e diálogo com público em muito 
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contribuiu para a apropriação33 da aprendizagem dos alunos, de modo a permitir uma visão 

geral dos avanços e das dificuldades encontradas no processo de criação e implementação da 

tarefa realizada.  

Para exemplificar as Instalações destacaremos as tarefas realizadas pelos alunos do 

grupo: Os Bebês. 

 

Figura 9 - Os Bebês -25/ 11 /10. Produção dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do 
grupo de experimento didático. 

 

                                                           
33  O termo apropriação se desdobra vinculado ao Dadá e Surrealismo, em que se destacam os ready-mades, de 

Marchel Duchamp e, com eles, torna-se fundamento de uma nova tendência da arte, que foge as regras da 
tradição. (COSTA, 2004). O artista cria uma situação nova no campo artístico, provocando, inicialmente, 
inconformismo em outros artistas que tinham o domínio das técnicas de construção do objeto, garantia de 
originalidade, de modo de assegurar a existência e a legitimidade da obra. Mas, para outros artistas modernos, 
não é a cidade como objeto vivo, como espaço, tampouco a apropriação do objeto, no sentido de tomar, que 
interessa, mas os elementos subjetivos do espaço. A atitude de utilização do lixo na arte acontece sob 
diferentes perspectivas, sendo, num primeiro momento, para a ressignificação e reconceitualização da arte, a 
fim de romper paradigmas estéticos, exemplo do que ocorre nos anos de 1930 com Duchamp, na escultura, 
com os gravadores em Collagraph, e pintores como Picasso e outros que fazem uso do lixo como 
materialidade criativa. Picasso, Braque e Gris são precursores do processo que buscaram superar a barreira 
entre arte e realidade, por meio da própria realidade, transformando a colagem em um meio real, integrante da 
própria ficção pictórica, conceito de importante transcendência no desenvolvimento da experiência artística 
atual, especialmente espanhola e americana. Texto publicado nos anais do 20º Confaeb, realizado em 
Goiânia/GO em 2010. 
Na arte contemporânea o termo apropriação pode indicar que o artista incorpora à sua obra materiais mistos e 
heterogêneos que, no passado, não faziam parte do campo da arte, tais como: objetos do cotidiano, textos, 
imagens e etc. Refere-se também que o artista pode se apropriar de partes ou da totalidade de obras de autores 
na história da arte. O termo apropriação designa o ato ou efeito de tomar para si, apoderar-se integralmente ou 
de partes de uma obra, para construir outra obra. A estratégias de apropriação tendem a problematizar dois 
valores ainda arraigados no senso comum, sobre a arte e o objeto artístico. Elas acabam por desestruturar a 
noção de arte pautada nos conceitos de originalidade e de valorização do gesto criador do artista, subvertendo 
os conceitos românticos de originalidade e autoria. Chiarelli, Tadeu. Apropriação, coleção, justaposição. 
(catálogo). Porto Alegre: Grupo Santander Brasil, 2006. 
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A merendeira da escola aproximou-se da instalação e comentou: Meu Deus, o que é 

isso? Crianças abandonadas, creio que seja isso.  

 
A22: Faz uma pergunta: Essa instalação levou você a pensar sobre o quê?  

 

A merendeira respondeu: Crianças que são abandonadas no lixo igual a que foi 

encontrada essa semana dentro de uma sacola. Passou na televisão. A merendeira interagiu 

com o grupo e perguntou o que estava escrito.  

 
A22: Descanse. 

 

A merendeira repetiu a palavra descanse com uma expressão facial assustada e 

indignada. Ela questionou: Por que descanse? Vocês estão querendo repassar o quê? 

 
A22: A mortalidade infantil.  

 

A merendeira dialogou com os alunos e afirmou: Do jeito que vocês fizeram aí dá para 

passar outra idéia, dá a compreensão de crianças abandonadas no lixo. 

 
A27: É isso também. A criança ou o bebê é o começo da vida. Quando você joga a 
vida no lixo, você está jogando a vida fora, está acabando com a vida. 

 

A merendeira afirmou: Pela lógica, cada um pensa de uma forma. A forma que eu 

pensei foi a do abandono.  

O professor dialogou com os alunos e com a merendeira: Todas as interpretações estão 

corretas. Cada pessoa frente a uma produção de arte vai ter uma idéia e fazer o seu conceito. 

Sua idéia está correta. Isto porque, a percepção da arte está relacionada a experiência estética. 

A merendeira disse: Realmente, eu já tirei o meu conceito. 

Uma aluna de outra turma apreciou a instalação Os bebês, e disse sorrindo: Eu adorei a 

criatividade dos meninos. Eles falam do abandono. Outra aluna diz: a florzinha deu a ideia de 

esperança. Outra aluna colocou: essas florzinhas aqui para mim é morte. Outra aluna: É 

esperança, o nenezinho tem esperança de que alguém venha até aqui e o encontre para cuidar 

dele. 

Outra aluna ressaltou: Esse aqui fala das mães que jogam os nenês no lixo. Eu falo que 

é aborto. 

O professor de matemática aproximou-se da instalação Os bebês e o aluno do grupo 

perguntou: 

A22: Qual é a sua interpretação professor? 
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O Professor de matemática observou bastante e afirmou: Onde tem criança reflete 

muita paz. Só que aqui eu estou sentindo que ela está sufocada, cercada, muito limite. 

 
A22: O Sr. acha que isso acontece hoje? 

 

O professor respondeu: Hoje realmente muitas mães abandonam seus filhos, e esse 

abandono é o lixo mesmo, onde elas colocam os bebês. 

A porteira da escola confirmou. Hoje o que está mais acontecendo é mães jogar nenê 

no lixo. Mãe definitivamente não é aquela que pare, é aquela que cria mesmo. 

Encerrada a apresentação, os alunos retornaram para a sala e o professor manifestou 

sua satisfação com a instalação produzida pelos alunos, com a cooperação, a motivação e a 

forma como se relacionaram com os outros alunos. Em seguida, colocou em discussão. Como 

é a estética em uma instalação? 

 
A25: Não trabalha só com a beleza, mas, por exemplo, com diversos tipos de temas. 
 
A11: Problemas sociais. 

 

O professor comentou que estava satisfeito com a aprendizagem dos alunos e que uma 

instalação tem o objetivo de levar as pessoas a refletirem sobre diferentes temas e situações 

que o homem vive. 

 
A14: Esse tipo de arte não valoriza só a aparência e a beleza, mas a ideia tem que ser 
boa para as pessoas pensarem sobre o que o artista fez. 

 

Prosseguindo na discussão, o professor perguntou para o grupo dos bebês, por que 

escolheram o tema? 

 
A22: Nós escolhemos esse tema porque a mortalidade infantil está sendo muito vista 
na TV. Crianças são jogadas no lixo. Muitos jovens de hoje estão fazendo sexo só 
por prazer e não assumem as conseqüências como: doenças, gravidezes etc. No 
nosso trabalho quisemos mostrar que a gravidez indesejada leva as mães, por não 
conseguirem assumir o bebê, ao ato cruel de colocarem o filho no lixo.  
 
A27: Não só joga fora, mas não dá educação, não cuida direito, é imaturo, não passa 
maturidade para o filho e acaba jogando a criança no lixo. Isso é uma coisa que 
existe hoje. Muitas vezes a criança morre ou vira um bandido, muita coisa tipo 
assim.  

 

No que diz respeito à estética, o professor perguntou aos alunos o que eles aprenderam 

com esse trabalho?  

A27: O artista de hoje se preocupa com temas que têm a ver com a sociedade, temas 
que levam as pessoas a pensarem.  
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A22: Eu gostei, no meu ponto de vista os jovens não podem fazer sexo só por fazer, 
tem que estar prontos para assumirem qualquer problema. Eu e meus colegas se 
chegarmos a ter um filho agora, coisa que eu acho meio difícil, pois o momento 
agora está voltado para a escola e para crescer na vida. Porém, se acontecer é preciso 
ter consciência para assumir o ato não menosprezar o filho e nem jogar o bebê para 
o escanteio. 

 

Em seguida solicitou que o grupo do tema A estética aos 4 Cantos que explicassem 

sua intenção ao montar a Instalação. 

 

 
Figura 10 - A Estética aos 4 Cantos – 25/11/10 – Instalação dos alunos do 3º ano do Ensino 

Médio do grupo de experimento didático. 
 

A08: Tentamos passar a idéia de reciclagem, uma idéia de futuro, tentamos antecipar 
uma estética futura. Tentamos aprimorar por que no futuro achamos que todos os 
objetos serão reciclados, porque temos que desenvolver meios sustentáveis. A obra 
feita de jornal e plástico foi bem futurista, mas associamos traços e linha de beleza 
que um designer pode expressar. 

 

O professor solicita que eles falem dos materiais. 

 
A08: Nós tentamos utilizar material do momento. O que está sendo muito 
comentado hoje: a reciclagem do lixo 

 

As atividades desse grupo de alunos demonstraram a apropriação pelos alunos de 

elementos fundamentais do conceito de estética em sua dimensão social, histórica e cultural. 

O que pode ser verificado na fala de A08 ao comentar sobre a instalação “A Estética aos 4 

Cantos”: 



126 

 

A08: Ao longo dos tempos, a estética tem sido largamente discutida em seu sentido: 
o que significa? O que ela nos mostra? Em quê nos implica? Estas e outras 
perguntas surgem constantemente em nosso cotidiano. Para fins de representação, 
escolhemos este tema para mostrar que a construção estética não só começa com o 
que podemos ver, mas, antes de tudo, com o que podemos sentir com a capacidade 
do homem de transformar. A estética não é só a aparência de representar um vestido, 
uma música, um quadro ou uma estátua, mas sim na mensagem “oculta” que ela 
pretende nos passar. A estética registra a história da humanidade. Os manequins 
colocados em posição estratégica sobre a rosa dos ventos representam a moda em 
seus mais diversos tipos e lugares, sendo ela transmutável ao longo dos tempos e 
tendo união com todas as outras partes do mundo. Por isso a criação da estética é 
social, ela não é inata. Ao norte, está uma moldura de um espelho (apenas a 
moldura). Esta representa o que não pode ser visto ou notado olhando apenas com os 
olhos uma obra ou a estética. Ela representa os sentimentos que têm que ser notados 
e dotados antes de se construir qualquer tema artístico.  
O manequim com vestido de jornal representa a leveza e serenidade do Ser. Com 
suas “mensagens” jornalísticas mostra como o humano evolui, modifica e 
transforma em suas diversas posições e diversas fases, completamente diferentes, 
mas totalmente unidas. 
O manequim com vestido de saco de lixo representa força e concentração, adjetivos 
completamente necessários para a construção de um caminho forte e sem obstáculos 
ao longo da vida. Suas asas representam a liberdade que, durante toda a sua vida, 
você tem para escolher entre seus caminhos e seus labirintos vivenciais. Por isso a 
estética é a criação dos homens. 
O manequim vestido de papel de seda e papel celofane representa a diferença e o 
total, a capacidade do homem de transformar a estética com isso pode-se mostrar 
como ocorre a escolha de um artista para suas representações, não somente ligadas a 
adjetivos mas aos materiais de sua época levando em conta as cores, texturas e 
experiências que adquire com outros artistas.  
A moldura de espelho, representa o interior, o valor que cada um dá para a estética. 
Ex: achar alguma feia ou bonita. Eu aprendi que é feio aqui, mas em outro lugar 
pode ser bonito. 
O artista não é inato. Ele aprende com os outros artistas. Por isso a estética é 
aprendida, conforme os padrões da sua cultura.  

 

Ao finalizar a apresentação o professor pergunta: o que aprendemos com a instalação 

desse grupo? 

 
A27: O artista sempre usa material do momento, de sua época. 
 
A11: A arte também preocupa com o meio ambiente. 
 
A33: A arte não trata só o meio ambiente, mas qualquer problema que prejudica o 
homem. 
 

O último grupo a apresentar abordou o tema Você se enxerga?  
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Figura 11 - Você se enxerga? - 25/11/10 – Instalação 
dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do grupo de 
experimento didático. 

 

Nesta apresentação um componente do grupo explicou como a instalação foi montada 

e a intenção do grupo na escolha da temática. 

 
A12: A instalação foi composta de dois espelhos, um coberto e outro exposto. O 
objetivo então é fazer com que as pessoas se olhem mais, que saibam ver não só os 
defeitos dos outros mais os seus também. Mostrar como seria a nossa vida sem o 
espelho e fazer uma auto-avaliacão. 

 

E seguida o professor pergunta, sobre a forma na estética e como foi a experiência de 

realizar esse tipo de trabalho? 

 
A14: A forma é diferente, só da pessoa, levantar o pano e encontrar o espelho com 
uma pergunta, ela já vai perceber que é uma arte diferente. 
 
A14: Essa instalação também, vai testar a curiosidade, como o espelho vai estar 
tampado, a gente vai ver se as pessoas vão levantar o pano se olhar, ou não vai, vai 
passar direto. 
 
A14: Sorri e diz foi muito boa. 
 
A23: Interessante 
 
A14: É muito fácil você olhar no espelho e pronto mas, por que quando você vê 
outra pessoa você critica e vê os defeitos dela? Por que quando a gente olha no 
espelho não vê os defeitos da gente? Nós achamos interessante pensar por esse lado 
e pensar assim também sobre o espelho tampado. Como que seria o mundo sem 
espelho? A gente iria ver só as outras pessoas e não nós mesmos. 
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Essa instalação chamou a atenção de muitos curiosos, foi muito freqüentada pelos 

alunos de outras turmas. Todos os alunos que visitaram a instalação ao olhar no espelho 

demonstraram mudanças de comportamento naquele momento: Exibiam em frente ao espelho 

muito charme, pose, brincadeira e dançaram muito em frente ao espelho exposto. Entretanto 

muitos saíram em silêncio ao levantar o tecido do outro espelho e ler a frase: Você se 

enxerga? Alguns alunos davam gargalhadas e saiam depressa para ver outra instalação. 

Ao finalizar as apresentações o professor comenta que a arte contemporânea traz 

diversos significados para o homem. E, em seguida pergunta para o grupo: O que é estética? 

O conceito que vocês possuíam sobre estética modificou?  

 
A14: O meu conceito sobre estética mudou, aprendemos que estética, não é só uma 
coisa bonita. É o que envolve a arte, é o que o artista quis representar, ela varia de 
acordo com o período histórico 
 
A19: Também por aquilo que o artista está passando no momento da criação. 

 

O professor desta a fala de A19. O que o colega acabou de falar também é muito 

importante, porque aquilo que o artista vivencia num determinado momento histórico, ele vai 

registrar. E pergunta: Se vocês depararem com uma arte contemporânea como será o 

comportamento de vocês? 

 
A14: Bem diferente, com certeza. A gente vai procurar pensar e entender o que o 
artista quis dizer. Vai ter curiosidade de entender o que o artista quis passar.  
A19: A gente não ignorava a arte contemporânea, a gente olhava chamava a atenção 
por ser diferente e muito diferente do que a gente está acostumado, mas eu não sabia 
dessa liberdade da interpretação, que era uma forma de registro, de usar também as 
pessoas, e que a arte é uma transformação que o a artista faz num período histórico. 

 

O professor solicita aos grupos para apontar as dificuldades encontradas na criação e 

produção da Instalação. 

 
A06: Eu esperava mais, pensei que iria ter mais retorno, mas a gente vê que as 
pessoas não têm entendimento como a gente esperava. Muitos alunos falam que é 
bonito e vai embora. 
 
A24: Sobre a nossa instalação a maioria dos alunos não perguntaram e nem tentaram 
saber o porquê. 
 
A08: Mas a gente nunca trabalha arte na escola desse jeito, nunca trabalha nada na 
verdade. Não trabalha literatura, arte. Não trabalha nada do que a gente vivencia, a 
gente fica no conceito de outras pessoas. Ex: a matemática, a ciência. E nas únicas 
aulas que a gente pode criar o próprio conceito, todo mundo tem preguiça de fazer 
que é: Filosofia e arte. Que a gente pode escrever e criar todo mundo tem preguiça. 
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O professor concorda com os alunos e diz que nós fomos privilegiados de estarmos 

participando desse experimento de arte. Com certeza aprendemos muito mais do que aqueles 

que não participaram. E dando continuidade gostaria que vocês falassem qual o conceito de 

estética em uma instalação? 

 
A27: Acho que formar a ética na pessoa, levar a pensar, a estética de hoje não é só 
beleza, mas refletir sobre a obra, o que o artista está querendo passar. Se a pessoa vê 
uma obra dessas, ela vai ficar interessada em saber o que o artista fala, vai se inteirar 
mais sobre o assunto. Se vai melhorar ou não.  

 

O professor coloca em discussão as semelhanças e diferenças entre a estética da arte 

conceitual e do passado.  

 
A23: Conforme as pessoas vão evoluindo, elas vão percebendo e refletindo de uma 
outra forma. A arte contemporânea leva as pessoas a pensar. Ela tem outra 
linguagem, é diferente da arte antiga. A arte antiga, por exemplo, assim igual o 
desenho de um bicho, de uma pessoa, eles buscavam a perfeição para a gente ver ali 
e ficava naquilo. Agora hoje as pessoas fazem uma arte para a gente refletir.  

 

O professor diz Ok. Então para fechar a nossa aula me diz o que é estética? 

 
A06: A estética é a organização dos materiais que registra uma história, os valores, 
os sentimentos de uma época. 
A14: A estética transforma, ela não é uma verdade absoluta. Ela é o trabalho do 
artista numa determinada época. Igual a estética da sombrinha de Monet é bem 
diferente de Duchamp que colocou aquela roda de bicicleta como obra de arte. 
A22: Foi legal prá caramba entender estética desse jeito. Eu até tinha um pouco de 
preconceito com a arte. 

 

O professor pergunta para A 22, o que mudou na sua forma de pensar? 

 
A22: Antes não tinha valor nenhum estudar arte, só agora no final que fui entender 
que a arte registra de um jeito interessante, harmonioso às vezes simbólico o que o 
homem faz. Muitas vezes a arte não expressa claramente. Aí se a gente não tiver um 
pouquinho de conhecimento fica tudo perdido.  

 

O professor dialoga e pergunta explique melhor essas outras formas. 

 
A30: A arte contemporânea tem uma forma que leva as pessoas a pensar. Tem outra 
linguagem diferente daquelas do passado. Exemplo a arte antiga, um desenho, ali 
bonito, perfeito, é claro que tinha um sentido, mas hoje o sentido é diferente. Esse 
conceito de arte que aprendemos foi novo para mim. 
A23: Com certeza ela pode ajudar em tudo isso porque ela pode levar as pessoas a 
refletir sobre o que está acontecendo no mundo. 

 

O professor pergunta você já havia pensado nessas diferenças de conceito sobre a 

estética? 
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A23: Não. Foi bom aprender esse novo conceito de arte, porque a gente vai ver 
outros tipos de arte e vai interpretar de outra forma. A arte contemporânea é assim, 
uma coisa que a gente não tem muito contato, e parece sei, lá que a gente não se 
interessava muito. Então eu via assim, uma coisa sem sentido. 

 

O professor pergunta hoje você consegue perceber um significado na arte 

contemporânea? 

 
A23: Sim. 
 
A21: Se hoje a gente vê uma instalação, cada um vai ter um tipo de interpretação, do 
ponto de vista de cada pessoa. Vai parar e olhar com outros olhos aquilo que está 
sendo exposto. 

 

O professor reflete com os alunos que essa arte é uma transformação que homem 

apropria e registra uma história. 

 
A23: Registra o nosso tempo. 

 

O professor diz com certeza essas aulas foram bastante proveitosas para todos nós. Eu 

nunca tinha visto vocês tão interessados e responsáveis com as atividades que nós realizamos. 

Valeu a pena, foi muito bom a experiência. 

Pelo que foi exposto, pode-se dizer que, as atividades realizadas pelos alunos, tais 

como apresentar as tarefas, ouvir seus colegas e dialogar com o professor, em muito 

contribuíram para o desenvolver seu pensamento reflexivo, uma vez que a comunicação por 

meio da linguagem oral e visual, constitui uma forma de transmissão e assimilação de saberes 

e experiências historicamente acumuladas. Este processo, cujo desenvolvimento relacionado a 

aprendizagem, destaca o papel da linguagem, sobretudo verbal, como meio pelo qual as 

pessoas ao se comunicarem organizam seu pensamento e transformando-o em uma função 

mental interna. Nesse sentido, o aprendizado da estética em sua dimensão sócio histórico-

cultural, em muito contribuiu para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

como a consciência, o planejamento, e desenvolvimento da autonomia por meio da 

apropriação dos conteúdos necessários a formação do conceito de estética. Em exemplo, 

disso, as instalações realizadas pelos alunos evidenciaram crescimento sobre a compreensão 

da estética como produto social e sua consonância com a expressão dos problemas 

vivenciados pela sociedade atual. Tais como: mortalidade infantil, aborto, sexualidade, 

criminalidade, problemas sócio-ambientais, reciclagem, dentre outros. O que demonstra a 

importância do potencial da disciplina arte para a formação dos alunos. Mesmo porque, como 

explica Fichtner, (2010, p. 95), nela está contida a  



131 

 

possibilidade de pensar as contradições da nossa vida quotidiana através das obras 
de arte poderia ser uma chave para conscientizar as nossas relações com o mundo e 
com nós mesmos, vendo-as numa nova perspectiva. A arte moderna não é didática, 
não é pedagógica, também não é técnica. Maria Benites explica: “Arte moderna é 
um pensamento do que até hoje não foi dito”. Ela representa algo que está por trás 
do que foi dito até hoje. Ela não apresenta respostas, nem receitas – ela é ambígua. 
Ela não diz que ela sabe e ao mesmo tempo ela é uma forma de conhecimento 
indispensável. Nenhuma sociedade poderia existir, viver e sobreviver sem arte. [...] 
A arte Moderna mostra algo que não é compreensível a primeira vista. Ela fica 
totalmente incompreensível quando nós, para entendê-la, usamos os outros e não nós 
mesmos. Compreender o que é novo significa compreender o futuro, uma projeção 
do presente e do passado para um período qual ainda não foi vivido. [...]  

 

Com efeito, isto pressupõe a superação de uma organização do ensino que da ênfase a 

fragmentação das disciplinas e ao estudo individualizado, o que implica na ausência de 

interação entre os alunos e também com o professor e em uma aprendizagem desconectada do 

contexto sócio cultural em que os alunos estão inseridos. Daí a importância da intervenção 

pedagógica na escola para a formação do ser humano, particularmente, para a educação 

estética.  

Os processos de avaliação ocorreram em todas as aulas do experimento, ou seja nas 

discussões após as aulas eu e o professor analisávamos as discussões e os diálogos dos alunos 

registrando onde havia ocorrido aprendizagem/desenvolvimento e planejar 

atividades/diálogos dos conteúdos que deveriam ser retomados nas próximas aulas. Os alunos 

também foram avaliados em todas as aulas. Tanto pelas suas produções como pelas 

expressões de seus pensamentos. No final do experimento foi realizado o pós-teste como um 

momento de avaliação, para compreender se houve ou não desenvolvimento dos alunos na 

capacidade de formar conceitos sobre estética. No próximo item destacaremos diversos 

momento das falas dos alunos antes do experimento e após o experimento denominado pré-

teste e pós-teste que revelam a forma com compreendiam e como compreendem atualmente o 

conceito de estética. 

 

4.4 Examinando e Avaliando a compreensão do conceito de Estética como processo de 

apropriação histórico social da criação humana 

 

Segundo Leontiev (1988), “[...] o resultado mais importante do processo de 

apropriação é o desenvolvimento da pessoa”. 

Seguindo esta orientação, no decorrer do experimento foram realizadas tarefas que 

tinham por finalidade verificar mudanças qualitativas no movimento do pensamento dos 

alunos, efetivadas na internalização de significados sociais do conceito de estética. Nesse 
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processo de reconstrução individual da cultura, por meio da interação com outros indivíduos, 

a intervenção pedagógica é imprescindível para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral 

dos alunos. É através desta atividade que ocorre a mediação das relações do aluno com os 

objetos de conhecimento. Daí a importância do papel ativo e intencional do professor na 

promoção da aprendizagem dos alunos, atuando na formação de ações mentais, 

desenvolvimento de sua capacidade reflexiva que resultara na formação do pensamento 

teórico.  

Segundo Davydov (1988), a formação do conceito, ou seja, o pensamento teórico, 

ocorre quando o aluno deixa de operar com representações e passa a operar com conceitos. 

Esses conceitos, formados através da atividade mental, reproduzem o objeto idealizado e o 

sistema de suas relações. Como escreve Davydov (1988, p. 126) “[...] Ter um conceito sobre 

um ou outro objeto significa saber reproduzir mentalmente seu conteúdo, construiu. A ação de 

formação e transformação do objeto mental constitui o ato de sua compreensão e explicação, 

o descobrimento de sua essência”. Nesse sentido, é possível conceituar a estética, a partir da 

compreensão de sua essência, ou seja, a partir do entendimento da estética como produto 

social, e se pode delinear idealmente o caminho de produção deste objeto no seu 

condicionamento histórico concreto. Isso significa, segundo Vázquez (1978, p.97), considerar 

que  

 
[...] o estético só se dá na dialética do sujeito e do objeto e que, portanto, não pode 
ser deduzido das propriedades da consciência humana, de certa estrutura dela, da 
psique ou de determinada constituição biológica do sujeito. A consciência estética, o 
sentido estético, não é algo dado, inato ou biológico, mas surge histórica e 
socialmente, sobre a base da atividade prática material que é o trabalho, numa 
relação peculiar na qual o sujeito só existe para o objeto e este para o sujeito 

 

Com este entendimento, para verificar concepção dos alunos sobre estética, foi 

realizado um pré-teste com os alunos, através de um grupo focal, com o objetivo de aferir o 

nível de desenvolvimento real dos alunos sobre o conceito de estética. Ou seja, os 

conhecimentos que possuíam acerca do conteúdo trabalhado no período do experimento: A 

estética no contexto histórico da arte. No final do experimento, as mesmas questões do pré-

teste, foram colocadas novamente em discussão através da realização do pós-teste, para inferir 

o progresso mental realizado pelos alunos após o experimento. Este procedimento teve por 

objetivo reunir dados que possibilitassem a realização de um cotejamento entre o nível de 

desenvolvimento real alcançado pelos alunos em relação ao nível de desenvolvimento real 

verificado no início do experimento. A analise deste testes, indicaram um avanço significativo 

em relação a concepção de estética dos alunos  
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Conforme demonstram os dados do pré-teste os alunos possuíam um conhecimento 

empírico, superficial e de pouca consistência teórica, como se pode observar no dialogo que 

aconteceu entre a pesquisadora e os alunos durante a realização do pré-teste. 

O dialogo teve inicio com as seguintes indagações colocadas pela pesquisadora. O que 

vocês estão vendo?; Quais os elementos presentes nestas imagens que caracterizam um 

determinado período histórico?; Que materiais e técnicas foram utilizados no processo de 

criação da arquitetura destas igrejas? Com relação à Igreja de Notre Dame, no pré-teste, os 

alunos responderam:  

 
A8: É um monumento alto, cores claras e escuras e que representa poder. A igreja 
queria impor o poder dela, então ela tinha que colocar alguma coisa mais pontuda, 
mais rústica, para mostrar que ela estava governando. Um estilo gótico, pontudo 
espinhoso, bem obscuro impondo alguma coisa.  
 
A33: A de Paris é trabalhada manualmente, os pequenos detalhes.  
 
A8: [Igreja de Notre Dame ] usou ferro, madeira no telhado, pedra muita pedra, 
muita telha.  

 

Na realização do pós-teste, os alunos estavam muito eufóricos, pois haviam acabado 

de realizar a instalação no pátio da escola. Dai o grande interesse com relação as atividades do 

pós-teste. Ao chegarem à sala de aula e perceberem as imagens começaram falar, antes de 

serem colocadas as questões do pós-teste.  

 
A06: Cada uma delas representa um período histórico: temos a que representa a 
estética contemporânea, uma do barroco uma estética mais para a arte medieval que 
também marca a autoridade do poder da Igreja. 
 
A16: Essas imagens representam a capacidade do homem de transformar a estética. 
 
A06: Mostra à estética, que cada dia o homem aperfeiçoa mais e mais. 
 
A16: Mostra que a estética é um produto social. 
 
A22: A estética não é uma magia, é feita com os homens. 

 

O que se constatou, no pré teste, foi uma mudança no modo de pensar e na maneira 

dos alunos expressarem as suas concepções estéticas conforme evidenciam as respostas dos 

alunos sobre à Igreja de Notre Dame. 

 
A13: A Catedral de Notre Dame, foi construída no período gótico. 
 
A08: A Igreja de Notre Dame é a mais antiga, concerteza usou muita pedra, detalhes 
de mármore. 
 
A12: A arquitetura, tem uma só porta na frente, que alonga para o alto, uma crença 
religiosa da época de estar mais próximo de Deus. 
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A06: É uma relíquia religiosa. Há uma harmonia e equilíbrio total na arquitetura 
 

Com relação a imagem da Igreja de Ouro preto, no pré teste os aluno fizeram a 

seguinte colocações. 

 
A8: A igreja de Ouro Preto eu vejo a época imperial, quando eles chegaram, eles 
usavam traços mais delicados, suaves e arredondados. Eles queriam passar uma boa 
imagem daquilo que eles estavam trazendo, que era a religião que para nós era uma 
coisa nova naquela época.  
 
A2: Barro, mármore. (Igreja de Ouro Preto), 
 
A8 Pedras, madeira, vidro, os detalhes de mármore e lá em cima tem concreto. 
 
A22: madeira (Igreja de Ouro Preto) 

 

Com efeito, os dados do pós-teste demonstram que as respostas alunos possuem maior 

densidade, sobretudo no que diz respeito a sistematização do conteúdo o que aponta para 

mudanças qualitativas no processo de aprendizagem dos alunos 

 
A08: Apresenta elementos do início da nossa colonização. É estilo de arte Barroca, 
essa igreja de Ouro Preto 
 
A07: A Igreja de Ouro Preto é do período do Barroco, período da colonização 
Brasileira, com certeza usou muito gesso para fazer os anjos e santos. 
 
A20: A Igreja de Ouro Preto é arte Barroca. Nessa época as pessoas usavam muita 
madeira, cores fortes e muito contraste do branco e preto, barro, pedra, detalhes em 
ouro. 

 

A respeito da Catedral de Brasília no pré-teste, os alunos fizerem as seguintes 

considerações  

 
A20: A imagem de Brasília, [...] é mais delicada. É mais trabalhada. As outras 
imagens representam poder. 
 
A33: A arquitetura da igreja de Brasília é moderna 
 
A8:[...] a catedral de Brasília[...]é uma coisa estética, passa beleza e não a imagem 
que a própria igreja quer passar. 
 
A7: Vidro, aço, cimento.  
 
A8 Mármore nas estátuas, bastante vidro, concreto, ferragem para fazer a forma e 
acho que madeira não tem 

 

A ampliação desta leitura pode ser notada nas considerações feitas pelos alunos, 

quando da realização do pós-teste.  

 
A25: A Igreja de Brasília tem uma estética contemporânea. 
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A31: A Igreja de Brasília é contemporânea, é estilo do nosso tempo, usa vidro, 
tijolo, concreto, deve ter usado tinta Suvinil, é a melhor. 

 

Considerando que os alunos encontram-se no período mais crítico de desenvolvimento 

do pensamento, no qual, segundo Vygotsky (1996) e Elkonin (1987), ocorre um importante 

avanço no desenvolvimento intelectual do adolescente, formando-se a estrutura geral da 

atividade de estudo. Os verdadeiros conceitos e a tomada de consciência das particularidades 

individuais de trabalho, pode dizer que o conhecimento apresentado pelos alunos deixa a 

desejar com relação ao desenvolvimento em que se encontram. Em exemplo disso, os dados 

do pré-teste demonstrou um conhecimento cotidiano disperso, confuso, fragmentado e 

descontextualizado a respeito do conteúdo de arte inerente as imagens apresentadas. A 

exemplo disso, pode-se mencionar a dificuldade dos alunos em identificar e contextualizar sua 

historicidade. O que se percebeu, foi que os alunos possuíam um conhecimento sobre os 

elementos artísticos que caracterizam um período histórico, porém grande dificuldade em 

estabelecer relações entre a imagem e seu contexto sócio-histórico. Nesse sentido demonstram 

possuir um conhecimento empírico de artes visuais, assim como, limites com relação ao 

desenvolvimento qualitativo de suas funções mentais superiores. Como explica Davydov 

(1988) o conhecimento empírico se manifesta quando o aluno compreende apenas os dados 

sensoriais captados diretamente das imagens, o que significa que os alunos, ainda não 

conseguiam relacionar as imagens das igrejas ao seu período histórico. Da mesma forma, 

demonstraram conhecimento sobre materiais estético, mas não associaram estes 

conhecimentos com atuação do homem nos diversos contextos históricos que caracterizam o 

processo de criação e das técnicas artísticas. Apenas um aluno fez referencia a 

contextualização histórica. Mesmo assim, sua fala aponta para o entendimento de uma 

memorização dos conteúdos. 

Diferentemente, o pós-teste revela que os alunos ampliaram seus conhecimentos na 

medida em que conseguiram estabelecer a ponte entre a imagem e o contexto a que se 

referiam; demonstrando o entendimento dos períodos históricos das imagens, ou seja, da 

estética em sua dimensão sócio-histórico-cultural. O que aponta para o entendimento do 

desenvolvimento das funções mentais. Ações estas previstas no plano de aula, ou seja, que os 

alunos lessem uma imagem além da sua forma aparente, pois ela é uma construção histórica. 

Significa dizer que a estética de uma imagem não é um dado natural, apriore. Sua natureza é 

social. Compreender que a estética é obra dos homens e revela o funcionamento da vida social 

numa sociedade. Emerge do encontro entre pessoas e também com o objeto. 

Concomitantemente a apreensão dos requisitos necessários a formação do conceito de 
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estética. Como escreve Davydov (1988) uma característica do conhecimento teórico-científico 

esta vinculada ao fato do aluno estabelecer a relação entre o conteúdo e seu período histórico. 

Isto é, compreender a historicidade da produção artística das igrejas analisadas.  

No que concerne ao processo de criação, aos materiais e técnicas presentes na 

arquitetura das igrejas, os alunos demonstram certo conhecimento no pré-teste sobre os 

materiais estético, embora destituído da dimensão social. No pós teste, o que se constatou foi 

um avanço na forma de pensar compreendendo a ação do homem no processo de criação tanto 

da obra de arte quanto das técnicas artísticas por ele utilizadas. Nesse sentido, os alunos 

conseguiram expressar e diferenciar o trabalho artístico inteligente e sensível do homem em 

momentos histórico diferentes. 

Após a discussão da leitura das imagens das igrejas de diferentes contextos históricos 

discuti com os alunos as seguintes questões: Essas imagens podem ser consideradas 

representações de arte ou não? O que é uma obra de arte e quais as características de uma obra 

é arte? No pré-teste, os alunos afirmaram por unanimidade que as imagens eram fotos de 

obras de arte e demonstraram dificuldade em conceituar o que é uma obra de arte, conforme 

explicitam as seguintes falas:  

 
A35: porque cada uma delas tem uma forma de expressão. 
 
A33: Quando eles fizeram a igreja, eles não pensaram em fazer arte, eles pensaram 
em fazer uma construção toda poderosa. Ela foi feita para ser a igreja. Já a segunda 
imagem (Igreja de Ouro Preto), foi feita para ser uma obra de arte, porque ela tem 
muitos detalhes 
 
A8: É sempre uma obra de arte expressar um contexto, do que estava acontecendo 
na sua época, ela sempre passa na visão a mensagem que a igreja quer passar em si 
no seu texto e nos seus ensinamentos. É uma obra de arte porque para fazer uma 
igreja eles contratavam os melhores pintores, os melhores escultores para fazer uma 
obra de arte. Obra de arte é por onde uma pessoa pode se expressar de maneira geral, 
eu não posso ser um artista, mas posso expressar num desenho uma obra de arte, não 
tão bom como os pintores, mas posso fazer uma obra de arte. É assim uma expressão 
que a pessoa tem. 

 

No pós-teste o que se constou foi a superação das dificuldades apresentadas 

anteriormente, conforme evidencias os seguintes entendimentos 

 
A08: Eu até escrevi na minha redação e já discuti com o professor, não concordo 
com ele que arte é só expressão, porque a gente antes tinha aprendido um conceito 
bastante errado sobre estética. A estética é utilizada desde a Grécia antiga e não quer 
dizer só expressão, beleza ou só forma. O sentido literal da palavra estética significa 
sensação e mensagem. Ou seja, não só a beleza e as formas dessas imagens aqui das 
igrejas, mas também a história que elas passam. 
 
A16: É arte porque marca uma época, um período histórico. 
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A11: Elas têm estética, tem um diferencial, tem harmonia, tem equilíbrio, lembra da 
aula quando o professor falou dos pesos, elas estão equilibradas, não tem nenhum 
lado mais pesado do que o outro. Nem em cores e nem em linhas. 
 
A33: Porque é feita pelo homem. Tem todo um trabalho artístico aí. 
 
A06: É arte porque também registra um período histórico. É o trabalho da 
inteligência artística do homem em uma época. 
 
A27: Tem harmonia, tem expressão, tem sensibilidade do artista. 
 
A06: Obra de arte é toda uma transformação, que representa expressão em 
determinado período histórico. Eu acho. Aquilo que o artista sente ele tenta 
expressar fazendo através de uma forma que vira obra de arte. 
 
A30: Para fazer uma obra de arte é preciso também pensar equilíbrio ou 
desequilíbrio e saber escolher as cores para dar uma forma. 
A20: Pode ter simetria ou não. 
 
A08: Cada período tem um estilo de forma que é considerado obra de arte. Igual a 
experiência de instalações que nós fizemos. Se for feita por um artista é considerado 
arte hoje. No passado isso era um absurdo. 
 
A14: Até mesmo essa semana eu achava a arte contemporânea um absurdo. 
A22: Mas a culpa não é da gente, a gente nunca estudou para entender arte. Era 
muito desenho, feiras e exposições, mas não sabia o motivo daquilo.  
 
A16: Antes a gente entendia que arte era só expressão e criatividade. Mas ela é 
também comunicação e transformação de materiais. 
 
A08: Ela é expressão também, mas é mais coisa. O artista tem uma idéia e 
transforma uma “coisa” uma pedra, por exemplo e faz ela virar obra de arte. 

 

Na leitura dos dados percebe-se de forma clara que no pré-teste a dificuldade dos 

alunos em conceituar uma obra de arte esta relacionada ao fato de não a compreenderem 

como uma produção histórica criada pelos homens em diversos contextos sociais. Embora 

tenha afirmado que arte é uma criação, uma forma de expressão, que arte significa o objeto 

com detalhes, eles não manifestaram o entendimento da arte como produto social, ou nas 

palavras de Vygotsky (2001, p. XII ), de que a “arte é o social em nós”.  

No pós-teste um dos fatos que evidência com clareza a transformação no modo de 

pensar dos alunos diz respeito ao fato de questionarem a concepção de arte do professor. Esta 

atitude, segundo Davydov (1988) indica que alunos estão generalizando a forma pela qual 

estão aprendendo na escola, extrapolando, dessa forma, o repertório para discutir o que é uma 

obra de arte. Com efeito, os alunos já se apropriaram do entendimento de que uma obra de 

arte, além de ser uma expressão, é também uma necessidade comunicativa humana, um 

processo de comunicação que permite múltiplos significados, dependendo dos percursos 

visuais do leitor e do contexto em que a obra foi criada. A respeito disso, considera-se 

oportuno destacar as seguintes palavras de Soares (2006, p. 77), 
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A) o processo de criação artística caracteriza-se por uma unidade indissolúvel entre 
a atividade da consciência (subjetividade) e sua realização (objetividade). B) é um 
processo incerto e imprevisível, definindo-se no curso de sua realização. Sujeito a 
interferências conceituais, intencionais, técnicas e materiais, a modificações e a 
indeterminações a priori. C) Processo e produto caracterizam-se como únicos e 
irrepetíveis. A totalidade do processo é marcada por uma historicidade, 
intencionalidades diversas, continuidades e rupturas, especificidades de formas e 
conteúdos que resultam na obra de arte. A sistematização dessa totalidade só é 
possível quando conclui-se o processo de criação. 

 

Em relação ao entendimento dos alunos sobre estética e a diferença entre a casa do 

João de Barro e a estética das imagens apresentadas, no pré-teste, os dados indicam que os 

alunos não conseguiram estabelecer a ponte entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento 

científico, ou seja, entre pensamento empírico e o pensamento teórico no que se refere ao 

conceito de estética, conforme registro a seguir 

 
A8: Algo que pode ser visto, tocado, admirado, [...] é aquilo [que é] bonito, que 
pode ser admirado 
 
A34: Estética é tudo aquilo que representa a beleza 
 
A8: Cada imagem tem a sua estética cada uma do seu período histórico. 
 
A16: Eu penso que as igrejas de antigamente tinham mais preocupação com a 
estética. Com a beleza 
 
A35: Nas igrejas do passado tinha anjos e santos, hoje nem todas as igrejas têm 
esculturas. Nem as vezes uma pequenininha. 
 
A35: O joão-de-barro não pensa como as pessoas, ele faz para ele morar, ele não 
pensa em estética, é tudo do mesmo jeitinho. E as igrejas são pensadas na construção 
como as pessoas de fora vão perceber. 
 
A11: O joão-de-barro não quer passar nenhuma estética, ele quer proteção, faz a 
casa para ele morar uma segurança. 
 
A8: Talvez tenha estética porque a casinha do joão-de-barro, elas são sempre iguais. 
Todos eles fazem, ela redonda de barro com uma entrada do lado. De uma maneira 
geral a estética deles, são iguais, mas não são como obra de arte, não com 
mensagens, sim eu diria uma obra de arte da natureza. 
 

 

Com efeito, no pós-teste os dados evidenciam com clareza o entendimento da estética 

como produto social, na medida em que a reconhecem para alem da aparência, como registro 

do sentimento, da sensibilidade, da inteligência, da intencionalidade, como registro histórico, 

que só o homem pode fazer.  

 
A33: Estética não é só beleza e aparência, lembra da imagem que caiu na prova do 
ENEM. A mulher com sombrinha do Monet. Naquela época o artista usava a luz do 
sol para pintar e o tipo de beleza para eles era bem diferente da arte de hoje, a 
contemporânea.  
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A11: Registra também o sentimento e a sensibilidade do povo de uma época. 
Lembra da imagem “Os Retirantes” 
 
A22: Não só dos “Retirantes” toda imagem expressa um sentimento de alguém.  
 
A16: Como a estética é feita pelo homem. Mostra o tipo de inteligência que cada 
pessoa tem numa época para fazer as coisas. É claro a obra de arte. 
 
A06: A estética ela tem uma intenção, aquilo que deseja passar para o expectador. 
 
A14: A estética registra uma história. 
 
A25: A estética não é um produto divino. É feita através de várias idéias juntas. Um 
pega idéia de um, passa para outro, outro gosta, outro não gosta muda um pouquinho 
e assim vai. 
 
A16: A estética é um produto social. Olha, todas essas imagens têm estética e foi 
feita pelo homem. Cada uma representa uma época. 
 
A33: Cada época o homem pensa de um jeito diferente, sempre vai aperfeiçoando. 
Através das imagens tem como a gente conhecer como eram as pessoas no passado. 
 
A08: A igreja contemporânea não tem torre bem lá no alto. Hoje para estar próximo 
de Deus não precisa de torre alta. 
 
A14: Você lembra do professor de História? O povo daquela época achava que a 
torre da igreja bem grande ia fazer aproximar de Deus. Quanto mais alta a torre mais 
poder o homem ia ter com Deus. O povo daquela época pensava assim. 
 
A06: O joão-de-barro faz a sua casa para se proteger. Ele não constrói com o intuito 
de estética e beleza. Ele faz porque ele precisa, se ele não fizer vai ficar 
desprotegido. Abrigar de uma chuva ou outra coisa. 
 
A14: E também a casinha do joão-de-barro não mudou, ela continua a mesma. 
 
A16: A casinha do joão-de-barro não registra história. E a arte registra. 
 
A26: Ela não transformou com o passar do tempo. 
 
A22: O joão-de-barro não é capaz de fazer estética. Uma coisa diferente, 
emocionante, com idéias novas, só o homem é capaz de fazer. 
 
A08: Tecnicamente a casa dele tem estética. Porque todos eles fazem a comunheira 
da mesma maneira. São dois cômodos, as portas são feitas para dentro e para o lado 
que não chove. Apesar de não ter transformações, mas tem formas e linhas. Agora o 
que vai diferenciar são as épocas. A arte evoluiu e casa do joão-de-barro continua a 
mesma. 

 

Com base na leitura dos dados verifica-se que, no pré-teste, os alunos possuíam uma 

visão de estética como algo que pode ser tocado, admirado, tudo que é bonito e representa 

beleza. Estética é aparência, beleza. Nesse sentido, o entendimento dos alunos contem 

elementos do pensamento de Platão, particularmente, no que diz respeito a relação que 

estabelecem entre estética e belo. Ou seja, uma idéia de arte iluminada pela percepção 

sensorial segundo a qual o artista cria para expressar sentimentos de beleza e acentuar a 

aparência. Como escreve Pino (2007, p. 105), para Platão  
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[...] a arte é vista como uma produção da sensibilidade do artista, a qual se apresenta 
a ele e ao observador como um objeto sensível que desperta o sentimento do belo. 
[...] ela nada representa em si mesma, a menos que seja iluminada com a luz da idéia 
de belo. 

 

Apenas um aluno no pré-teste demonstrou um conhecimento mais elaborado sobre 

estética ao reconhecer que cada imagem tem a sua estética e esta relaciona a um período 

histórico.  

No pré-teste, os alunos também não conseguiram estabelecer a diferença entre o 

trabalho humano e o trabalho dos animais, embora tenham manifestado certo entendimento da 

relação entre o homem e a transformação dos objetos.  

No entanto, os dados do pós-teste indicam que a maioria dos alunos conseguiu 

estabelecer a ponte entre o empírico e o teórico na media em que conceberam a conceitos de 

estética para além da percepção sensorial. Compreenderam que por meio das relações 

estéticas o homem tem condições de conhecer a si próprio e o mundo. Que o homem é 

transformado nas relações do seu contexto, transformações este que o possibilitam a intervir 

no mundo. Nas palavras de Soares (2006, p. 69). “[...] ao humanizarem a si mesmos pela 

relação estética, os indivíduos humanizam também o social que percebem e convivem.”  

Através dos depoimentos dos alunos pode-se perceber o entendimento eles têm da 

riqueza estética acumulada historicamente, que não há apenas uma única concepção, um 

único significado, mas que a obra tem o seu significado estético no contexto da arte. 

Alem disso, apresentaram um entendimento sobre estética na perspectiva de que o 

artista é um ser inteligente capaz de planejar e pensar suas ações, que possui sensibilidade 

para transformar os materiais.  

Finalizando perguntei. Como uma pessoa se torna artista. Os alunos pré-teste 

afirmaram, quase por unanimidade que a criação do artista e um dom inato, conforme 

explicitam os trechos a seguir: 

 
A1: a pessoa torna artista a partir do momento que uma pessoa aprimora os dons que 
ela tem.  
 
A8: Eu acho que a arte é um dom, a pessoa já nasce com isso, desde pequeno gosta 
de pintura de dança, ela já nasce, mas pode ser melhorado na faculdade, na escola e 
em outros lugares, mais é uma coisa mais genética. 
 
A10: Ser artista é aquele que tem capacidade de criar as coisas. 
 
A30: Acho que algumas pessoas nascem com dom de fazer alguma e também 
habilidades. 
 
A35: Ser artista é uma pessoa que expressa, e qualquer pessoa pode ser uma artista 
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Com efeito, os dados indicam que na visão dos alunos é preciso dom34 para ser artista, 

Este entendimento, aponta a herança da concepção inatista que prioriza a percepção sensorial 

dos fatos e fenômenos da realidade,  presente na visão de mundo dos alunos, embora não 

tenham consciência desta herança cultural. Contrapondo esta Visão, Vygotsky postula que nós 

não apropriamos dos objetos, mas do seu significado cultural histórico em relação ao objeto. 

Em outras palavras, tudo que existe de produção artística, existiu antes, fora da mente, foi 

primeiro relações sociais. Com esta visão, no pós-teste, a maior parte dos alunos apresentaram 

mudanças qualitativas no desenvolvimento cognitivo, na medida em a visão sobre os dons 

inatos do artista passou a ser concebida como resultado das interações efetivas pela 

internalização de significados sócio-históricos e culturais. Também ficou claro que estas 

mudanças no modo de conceber o “dom” decorrentes da aprendizagem estão associadas a 

mediação do outro pela linguagem. Mediação esta que conduz a formação/transformação de 

dispositivos internos orientadores da visão de mundo dos alunos. 

 
A06: Uma das coisas é prestar atenção nos sentimentos dela e a partir disso fazer 
uma coisa concreta: Escultura, quadro, música etc. Expressar o que ela pensa para 
todo mundo ver. Que tenha uma estética para ser entendida ou não. 
 
A19: O artista é aquele que com a sua sensibilidade transforma materiais. 
 
A16: O artista é formado nas relações sociais, não é um dom divino. 
 
A08: Eu acho que as duas coisas: Se a pessoas não tiver o dom por exemplo do 
desenho ela dificilmente vai entrar no meio artístico. A junção das duas coisas são 
importante. 
 
A14: Eu já acho que é diferente. Hoje a arte não é só feita de desenho. Hoje é muito 
mais representações. Pegar um objeto e retratar aquilo que a sociedade está vivendo. 
Eu acho que não precisa ter o dom de desenhar bem, o artista precisa ter 
sensibilidade para perceber o que a sociedade está vivendo. 
 
A06: O artista pode contribuir para mudança, depende do meio que ele vive, 
depende da forma como ele vai expressar. Se for uma maneira mais entendível para 
as pessoas, que não tem uma compreensão maior sobre a arte. Mesmo assim, se o 

                                                           
34  A concepção de dom no senso comum é a visão de que o artista é um ser escolhido divinamente para receber 

um dom especial, que o distingue do restante dos seres humanos. Idéias como destino, talento inato, 
predestinação, ligadas a teorias religiosas e à ideologia veiculada pelos meios de comunicação em massa, 
contribuem para formar nas pessoas a concepção de que o artista são pessoas “únicas” e “especiais”. A 
religião contribuiu para formar a mentalidade de que Deus escolhe algumas pessoas “especiais” para dotá-las 
de habilidades também especiais. Tais doutrinas teológicas estão enraizadas historicamente no discurso 
religioso e predominam até a atualidade. Esta concepção para Schroeder (2004) gera uma certa desvalorização 
do fazer artístico.Tal idéia neutraliza a realidade da formação artística, com as incontáveis horas de estudo e 
pesquisa – teóricos e práticos – às quais este profissional se sujeita. Também na filosofia, Platão (428/27-347 
a.C.) Sócrates (470-399 a.C.), Descartes (1596-1650), pregavam o inatismo do saber. Schroeder (2004) 
descreve que a vinculação da habilidade artística a um fator genético não apresenta fundamentação científica, 
uma vez que os estudos nessa área do conhecimento ainda não permitem apontar conclusões nesse sentido. Na 
perspectiva sociológica as habilidades são socialmente adquiridas, tendo a família como sua indutora 
principal. SCHROEDER, Sílvia Cordeiro Nassif. O músico: desconstruindo mitos. Revista da ABEM, v. 10, 
2004, p. 109-118. ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
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artista conseguir passar aquilo que ele pensa pode sim, mobilizar uma comunidade, a 
sociedade. 
 
A08: Nessas aulas o nosso conceito de estética foi aprimorando, acho que foi 
importante para os alunos que tiveram interesse, agora aqueles que não tiveram 
interesse, talvez não somou nada. 
 
A14: Eu achava que estética era uma coisa feita só para ser bonito. E não é. Agora já 
vejo que é uma representação de uma época, ela muda com o passar do tempo. Não 
é só coisa bonita que tem estética, coisas feias também têm estética e técnica. 
 
A06: O meu ponto de vista depois dessas aulas mudou completamente. Porque antes 
a gente achava feio, e não tinha um entendimento que aquilo tinha um propósito, 
talvez é feio por expressar uma coisa explícita, tipo assim, a poluição. Se eu visse 
numa exposição um monte de lixo, eu ia falar nossa o que isso? Parece que virou 
uma lata de lixo aqui. Agora você pode perceber que aquele monte de lixo ali, quer 
passar uma intenção, chamar atenção das pessoas: ou vamos mudar, ou conscientizar 
sobre a reciclagem, essas coisas assim. Ou seja, o conceito de estética depende da 
época. Em cada época ela é vista de um jeito. 
 
A08: O meu conceito não mudou, eu como já falei, eu já tinha esse conceito. 

 

Neste momento, aproveita para esclarecer a duvida de um aluno sobre o dom do artista 

e colocando em discussão o que é dom? 

 
A06: Habilidades específicas que cada um tem em determinada área. Cada pessoa 
tem uma. 

 

Na opinião de vocês o dom é adquirido ou inato? 

 
A06: Nós nascemos com o dom, cabe a nós aperfeiçoar o dom. Se a pessoa não 
aperfeiçoar esse dom não vai fazer muita diferença na pessoa, não vai acrescentar 
nada. 

 

O professor pede para o aluno dar um exemplo na arte. 

 
A06: na pintura você pode ser bom, mas talvez a pessoa não tenha interesse em 
aperfeiçoar, pinta para expressar pronto e acabou. Mas existem aqueles que desejam 
ir mais além, pintam telas, painéis e até ganham dinheiro com isso. 

 

O professor dialoga com o aluno e pondera: então você acredita que uma pessoa para 

desenvolver seu dom ela precisa ter uma formação? 

 
A06: A pessoa que aperfeiçoa tem uma expressividade maior [...] Uma pessoa 
formada que tem teoria, mas não tem prática, talvez não seja não bom. 

 

O professor esclarece que tanto a teoria quanto a pratica nós aprendemos com as 

pessoas. As habilidades em arte são aprendidas no meio em que vivemos, não é algo mágico e 

divino. Como escreve Vygotsky (1999), a maioria das criações humanas tem sido produções 
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de pessoas desconhecidas, ou seja, apropriamos da imaginação de diversas pessoas e dessa 

forma a criação artística é representada como um patrimônio de poucos eleitos.  

O que foi exposto, permite dizer que no período anterior a realização do experimento 

os alunos estavam habituados a um modo de aprende que orientado por uma abordagem 

teórico-metodológica que considerava o resultado das ações sem estabelecer o vínculo com o 

processo por meio do qual elas adquirem significado para o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. Consequentemente, os alunos permaneciam em sala como expectadores das ações do 

professor, e não como sujeitos de aprendizagem. Assim, na medida em que a organização do 

experimento didático formativo organizou as ações de aprendizagem com foco no 

desenvolvimento de ações mentais associadas aos objetivos da tarefa, os alunos passaram a se 

envolver com a disciplina e demonstram de forma explícita interesse pela forma de condução 

da aula. A exemplo disso, foram significativas as observações de  

 
A08: Mas a gente nunca trabalha arte na escola desse jeito, nunca trabalha nada na 
verdade. Não trabalha literatura, arte. Não trabalha nada do que a gente vivencia, a 
gente fica no conceito de outras pessoas. Ex: a matemática, a ciência. E nas únicas 
aulas que a gente pode criar o próprio conceito, todo mundo tem preguiça de fazer 
que é: Filosofia e arte. Que a gente pode escrever e criar todo mundo tem preguiça. 

 

Nesse sentido, a principal contribuição do experimento consistiu em mostrar que 

dentre as alternativas metodológicas recomendadas para o ensino e aprendizagem de arte, o 

ensino desenvolvimento constitui uma alternativa que em muito pode contribuir para que os 

alunos aprendam de modo mais efetivo os conteúdos necessários a formação do conceito de 

estética. Por este motivo, considera-se que seus resultados sejam úteis a todos os que se 

interessam pela metodologia do ensino de arte.  

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como foco investigativo a aprendizagem do conceito de estética na 

perspectiva da Teoria histórico-cultural, especialmente com base nas contribuições da Teoria 

do ensino desenvolvimental de V. Davydov.  

Para contextualizar o objeto estudado, foi realizada uma revisão da literatura com a 

intenção de ampliar o conhecimento sobre a inserção da disciplina de arte no atual contexto 

do ensino médio, assim como das atuais propostas pedagógicas para o ensino desta disciplina. 

Para compreender melhor este quadro buscamos reconstruir a trajetória das concepções 

teórico-metodológicas que fundamentaram/fundamentam a configuração do objeto de estudo 

da arte, assim como a prática pedagógica do ensino desta disciplina ao longo de sua história.  

A investigação partiu da minha constatação e de outros estudos sobre o ensino e 

aprendizagem de arte, de que nessa disciplina mantém-se um tipo de ensino tradicional que 

não ultrapassa o nível empírico e, por conseguinte, não propicia o desenvolvimento da 

capacidade reflexiva, que decorre do domínio de procedimentos lógicos e investigativos do 

pensamento teórico-científico da arte. Assim, a pesquisa privilegiou a forma da organização 

do ensino de um conteúdo de arte que, para além dos procedimentos didáticos convencionais, 

viesse contribuir para a formação do pensamento teórico, conjugando a apropriação de 

conteúdos necessários à formação do conceito de estética com o desenvolvimento de 

capacidades intelectuais correlatas. Com esta intenção, a proposta de investigação foi 

direcionada para as seguintes indagações: De que modo o ensino de artes visuais pode ser 

pensado e organizado para que a aprendizagem dos alunos resulte em formação de conceitos? 

Como trabalhar o conceito de estética na Teoria histórico-cultural? Quais as vantagens e 

dificuldades na concretização desse tipo de organização do ensino?  

A busca pelas respostas a essas questões levaram-me a registrar algumas asserções que 

exponho a seguir, encaminhando para as considerações finais deste trabalho.  

Em termos de contribuições, destacamos que pensar e realizar o ensino de arte, 

particularmente, do conceito de estética, implica, compreendê-lo como produto sócio- 

histórico cultural da humanidade.  

Com relação ao ensino de arte, foi possível constatar que, por meio da pesquisa 

bibliográfica e das observações realizadas na escola campo, as práticas pedagógicas priorizam 

a descrição do conteúdo e a memorização dos conceitos, secundarizando, portanto, o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e a capacidade de estabelecer relações, abstrações 
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e generalizações. Ou seja, não mobilizam os processos de mudanças qualitativas no 

desenvolvimento do pensamento dos alunos efetivados pela internalização dos significados 

sociais do conceito de estética por meio das mediações culturais e interações sociais que 

provem o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos. Daí a necessidade de um mínimo 

de conhecimento dos referenciais teóricos e das investigações no campo da educação, da 

didática e do objeto de conhecimento para desvendar o potencial da disciplina arte e 

contribuir para aprendizagem dos alunos. 

Nessa perspectiva, a difusão das ideias de Vygotsky, sobretudo a partir da década de 

1990, no âmbito acadêmico brasileiro, abriu possibilidades de conceber uma didática voltada 

para a formação das capacidades intelectuais a partir dos conteúdos científicos.  

Uma das principais contribuições desta abordagem para o ensino de arte consiste na 

compreensão da arte como produto sócio-histórico cultural da humanidade. Outra 

contribuição refere-se ao fato da formação do pensamento teórico ocorrer pela ascensão do 

pensamento abstrato ao concreto, via atividade de aprendizagem. Nessa perspectiva, V. 

Davydovy, seguidor de Vygotsky apresentou passos concretos para planejar o ensino de arte 

que possa contribuir para desenvolver o pensamento teórico, por meio da formação de 

conceitos e de operações cujo ponto de partida deve ser o modo geral de pensar e atuar com a 

ciência ensinada. Para tanto, Davydov estabeleceu as seguintes etapas do método da ascensão 

do abstrato ao concreto: transformação dos dados da tarefa a fim de descobrir a relação geral 

do conceito; a modelação da relação encontrada (literal e gráfica); transformação do modelo 

para estudar suas propriedades; resolução de tarefas particulares com base no procedimento 

geral; controle e monitoração do processo. Considerando estes passos/etapas foi organizado o 

plano de ensino aplicado por meio do experimento didático formativo em uma turma do 

ensino médio de Piracanjuba.  

A organização do ensino de arte visando a formação do conceito de estética, de acordo 

com os procedimentos propostos por Davydov para uma turma do ensino médio, permitiu 

colocar os alunos em atividade mentalmente, possibilitando por meio do diálogo, da interação 

entre aluno/professor e aluno/aluno o desenvolvimento do pensamento. Um aspecto positivo 

desta organização do ensino consistiu no fato de que os alunos experienciaram situações de 

aprendizagem que exigiram deles não somente, a cópia e a memorização, mas o exercício do 

pensar. Nesse sentido, a organização do ensino do conceito de estética de acordo com os 

passos de Davydov (1988), colocou os alunos, através das indagações e tarefas, efetivamente 

em atividade de aprendizagem. 



146 

 

Com relação ao primeiro passo, ou seja, a descoberta da relação geral do conceito, 

várias foram as atividades desenvolvidas para que os alunos pudessem se apropriar da relação 

geral do conceito de estética. Assim, compreender a dimensão social como o núcleo do 

conceito de estética e as relações sociais como sua essência. Nessas atividades, o professor 

proporcionava por meio do diálogo vários momentos de reflexão e exposição de raciocínios 

acerca dos princípios nucleares do conceito de estética. Tinha sempre a intenção de ampliar a 

zona proximal dos alunos, associando as imagens apresentadas com conteúdos trabalhados 

anteriormente, comparando-as, descrevendo-as, sempre chamando atenção para a associação 

entre os elementos de sua composição e os contextos sócio-históricos em que as imagens 

foram produzidas. Vários episódios apresentados no capítulo III demonstram como as 

atividades, as conversas entre os alunos e a intervenção do professor contribuíram para que 

eles conseguissem compreender a estética como produto social e como expressão de um 

momento histórico. Acredita-se que esta atividade em muito contribuiu para o avanço 

qualitativo do pensamento dos alunos no que diz respeito ao modo de conceber e pensar a 

arte.  

No segundo paso, Modelação do conceito de estética, o professor conduziu a ação de 

aprendizagem dos alunos para a criação de formas, as quais explicitassem a dimensão social 

do conceito de estética, utilizando como procedimentos recorte e colagem de imagens 

cotidianas. Nesta atividade, os alunos produziram em grupo um trabalho de colagem com 

superposição de imagens de revistas e jornais. Foi rico o movimento do pensamento dos 

alunos no momento das produções e das apresentações dos trabalhos. A atividade e a 

mediação do professor auxiliaram os alunos a perceberem e internalizarem de forma rápida os 

elementos da composição como proporção; equilíbrio simétrico e assimétrico; os elementos 

da forma: ponto, linha, cor, luz, textura inerentes a estética das imagens, pois a diversidade de 

imagens trabalhadas ao mesmo tempo de diferentes contextos fez com que em pouco tempo 

os alunos estabelecessem relações estéticas como produto social. Com isso, os alunos 

avançaram no desenvolvimento de suas funções mentais. Os alunos demonstraram nas suas 

produções criatividade, interesse e desenvolvimento na forma de pensar. Conseguiram 

relacionar os elementos da composição e da forma ao contexto histórico-social a que se 

referiam as imagens, condição esta, básica para formarem as abstrações iniciais a respeito da 

estética, porém ainda com a mediação do professor. 

O terceiro passo, apreensão das propriedades particulares do conceito de estética, a 

ação de aprendizagem está relacionada, nas palavras de Davydov (1988), à transformação do 

modelo da relação para estudar suas propriedades em “forma pura”. Sua finalidade consiste 
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em aprofundar no modelo, a fim de se apropriar do núcleo do conceito estudado. Várias ações 

foram desenvolvidas para que os alunos pudessem apreender as propriedades particulares do 

conceito de estética. A explanação do raciocínio percorrido pelo estudo da forma e a 

composição estética na Arte Moderna foi uma das atividades que mais contribuíram para essa 

apreensão. Os alunos se envolveram tanto nas atividades de leitura de imagens como a Roda 

de Duchamp, leitura de instalações de Jaroslaw Kozlowski “Como viver junto,” quanto na 

criação e produção de suas próprias atividades. Embora muitos conteúdos dessa temática, 

poderiam ter sido trabalhados de forma mais avançada no sentido de contribuir com os alunos 

na formação de saberes de conteúdos e também discussões de diversos temas transversais que 

surgiram nos diálogos e reflexões entre os alunos. Entretanto, o professor soube mediar a 

tarefa de forma dinâmica para que todos os alunos expressassem o seu pensamento e 

ampliassem os conhecimentos necessários à construção do pensamento teórico estético. Em 

todas as atividades que envolviam a discussão de Arte Moderna, a empolgação não foi 

somente dos alunos, mas do professor colaborador frente à descoberta do potencial artístico 

dos alunos.  

No quarto passo, Aplicação do princípio geral do conceito a casos particulares, este 

teve por objetivo a aplicação do conceito de estética a casos particulares. Vários foram os 

momentos captados por mim e pelo professor colaborador em que os alunos aplicaram o 

princípio geral do conceito de estética a casos particulares. Nos diálogos entre os alunos 

durante a elaboração do projeto de instalação, percebe-se em algumas falas de alunos que eles 

já estão generalizando e aplicando o que aprenderam no experimento buscando sentido e 

significado da arte para sua vida. Assim, nas falas de: 

 
A08: Mas nós nunca trabalhamos arte na escola desse jeito, nunca trabalhamos nada 
na verdade. Não trabalhamos literatura, arte. Nada do que vivenciamos, ficamos no 
conceito de outras pessoas. Ex: a matemática, a ciência. E nas únicas aulas que 
podemos criar o próprio conceito, todo mundo tem preguiça de fazer. Essas aulas 
são Filosofia e arte, onde podemos escrever e criar, todo mundo tem preguiça. 
A19: A gente não ignorava a arte contemporânea. A gente olhava, chamava a 
atenção por ser diferente e muito diferente do que a gente está acostumada, mas não 
sabíamos dessa liberdade da interpretação, que era uma forma de registro, de usar 
também as pessoas, e que a arte é uma transformação que o a artista faz num período 
histórico. 

 

Os alunos desejam modificações na forma de organizar o ensino da arte. Eles querem 

uma proposta de ensino em que eles vivenciem a realidade e esta tenha sentido para a sua 

vida. Nas falas dos alunos fica evidente que eles querem construir e formar conceitos.  

O quinto passo, Controle da realização das ações, visa assegurar o desenvolvimento 

da aprendizagem através da realização das operações das atividades em grupo. Este passo tem 
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a característica de uma avaliação contínua e de caráter formativo. A atuação do professor 

colaborador durante a elaboração do projeto de instalação e a mostra de instalações em grupo 

realizada pelos alunos foi importante neste passo para o processo de apropriação do conceito 

de estética em sua dimensão social, histórica e cultural. Nesta fase, as reflexões e diálogos 

tanto dos alunos quanto do professor colaborador foram importantes para as mudanças nas 

ações, ou seja, operar mentalmente. A organização dos grupos em sala permitiu que 

acompanhássemos o processo individual e coletivo dos alunos. Partilhamos os avanços do 

experimento e algumas ações foram replanejadas para que os equívocos relacionados aos 

conceitos fossem superados. O acompanhamento do processo e os registros do movimento do 

pensamento de cada aluno foram decisivos para o desenvolvimento deste experimento 

didático, assim como o planejamento organizado e sistematizado contribuiu para o professor 

colaborador atuar no desenvolvimento das funções mentais dos alunos.  

O experimento didático-formativo foi uma possibilidade nova e diferenciada tanto 

para os alunos como para o professor e também para a pesquisadora por ter possibilitado a 

oportunidade de experimentar que é possível, dentro de uma proposta dialética de ensino, 

provocar o desejo e o gosto dos alunos pela arte. Este contribuiu para mudanças qualitativas 

na forma de pensar. Os alunos conseguiram, num nível satisfatório, se apropriar do conceito 

de estética, não da mesma forma e nem do mesmo nível. Apenas um grupo de quatro alunos 

realizou as atividades de colagem e de instalação não cumprindo totalmente as exigências da 

tarefa, mas nos diálogos e reflexões desses alunos foi possível perceber o movimento do 

pensamento e interação com os colegas para participar das atividades.  

O professor teve uma atuação fundamental neste processo do experimento ao 

conseguir motivar todos os alunos. Estes permaneceram motivados em todas as atividades do 

experimento e conseguimos registrar o movimento do pensamento da maioria dos alunos e 

perceber a mudança em relação ao conceito de estética. O despertar do motivo para a 

apropriação foi fundamental. As ações, interações e o pensar sobre as ações possibilitaram 

avanços, tal como foram mostrados em vários momentos da pesquisa. O núcleo do conceito 

de estética foi, muitas vezes, comprovado e exercitado. 

O experimento possibilitou, assim, perceber que a forma com que os alunos se 

apropriam do conceito de estética está relacionada com a criação de motivos, da necessidade 

de apropriação desses conceitos, pois o que os alunos estavam construindo no experimento 

faziam sentido e significado para a sua vida. Um dos momentos que ficou evidente a 

motivação dos alunos foi após a realização das provas do ENEM (2010), quando na aula do 

dia 11/11/10, deparamos com os alunos alegres e eufóricos fazendo comentários sobre as 
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questões da prova de arte do ENEM. Os alunos em grupo discutiam sobre a imagem: Mulher 

com Sombrinha - Claudet Monet, 1875 estudadas anteriormente em aula do experimento. 

Dentre vários momentos no experimento de desejos dos alunos pelo estudo da arte, a prova do 

ENEM foi um momento que ampliou o interesse e a motivação dos alunos pela disciplina 

arte. Acredita-se que este fato encontra-se associado ao reconhecimento do significado do 

conteúdo abordado na disciplina para o sucesso que alcançaram na prova do ENEM. Ou seja, 

ao fato de a disciplina ter adquirido um sentido para eles. 

No último passo, Avaliação da assimilação do procedimento geral como resultado 

da solução da tarefa de aprendizagem dada, o que se constatou foi que a maioria dos alunos 

conseguiu estabelecer a ponte entre o empírico e o teórico na média em que conceberam os 

conceitos de estética para além da percepção sensorial. 

Dando continuidade ao processo de avaliação, eu e o professor colaborador 

refletíamos sobre o que deveria rever e refazer no experimento. Um aspecto relevante foi o 

limite de conhecimento de área específica de saberes e pouco domínio da teoria histórico-

cultural e do ensino desenvolvimental.  

Pode-se dizer que as ações de aprendizagem, planejadas de acordo com os passos 

apresentados por Davydov (1988) para a organização do ensino desenvolvimental, 

possibilitaram aos alunos compreender o conceito de estética como produto das relações 

coletivas, sociais e históricas, e identificar a relação geral, ou seja, o social e as possibilidades 

de aplicá-lo às situações particulares. Esse movimento se concretizou com planejamento e no 

desenvolvimento da criatividade motivado pela produção das atividades de instalações. 

Os dados da pesquisa demonstraram resultados satisfatórios com relação ao diálogo 

das atividades desenvolvidas pelo professor e pelos alunos, sobretudo, porque os alunos 

compreenderam no plano abstrato, o caminho a seguir para reconstrução individual dos 

conhecimentos relativos à estética num processo de interação com outros indivíduos, ou seja, 

para converter processos interpsíquicos em processos intrapsíquicos. Nesse sentido, os dados 

confirmaram a eficácia da interação social, quando se constrói e se desenvolve nos alunos 

processos culturais de pensamento e aprendizagem. A interação, de modo implícito com 

outros alunos, além do professor, induziu e ajudou os alunos na reflexão contínua sobre seu 

conhecimento para poder comunicá-lo adequadamente ou defendê-lo diante das 

argumentações dos outros. 

No percurso da realização da pesquisa de campo, por meio do experimento didático-

formativo, foram constatadas algumas condições do trabalho didático que servem de alerta 

para outros investigadores que se interessem por esta modalidade de pesquisa.  
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O professor esteve motivado o tempo todo com a pesquisa, tendo sido notório o seu 

empenho em estudar comigo os fundamentos teóricos necessários à elaboração e aplicação do 

plano de ensino conforme planejado. No entanto, em alguns momentos o professor  antecipou 

a resposta dos alunos, quando deveria, de acordo com os requisitos da teoria de ensino 

utilizada, criar condições, por meio da interação dos alunos e de sua mediação, para que os 

alunos respondessem as questões colocadas. Esta constatação nos leva a destacar a 

importância de que o professor esteja bem preparado, tenha maior domínio do conhecimento 

epistemológico ao conduzir o experimento didático. Todavia, cabe registrar o crescimento do 

professor, sobretudo a partir da segunda aula, quando ocorreu o replanejamento do 

experimento, tendo em vista redirecionar a condução das aulas para o alcance dos objetivos 

propostos. Este fato coloca como uma condição necessária para o êxito do experimento, o 

domínio do conteúdo a ser construído tanto pelo pesquisador, quanto pelo professor, em 

conjunto com os sujeitos envolvidos para o enfrentamento das contradições oriundas do 

processo de investigação. 

Embora os dados tenham evidenciado mudanças na forma de apreensão ou do 

desenvolvimento do conceito de estética, é preciso considerar a necessidade de um 

investimento maior na aprendizagem deste conceito, tendo em vista a superação, pelos alunos, 

do modo de pensar empírico construído no decorrer do processo de sua escolarização.  

Com base nos resultados da pesquisa, nas evidentes contribuições da teoria do ensino 

desenvolvimental, nas reflexões que suscitaram para esta pesquisadora e, ainda, pelo fato 

desta pesquisadora como professora da disciplina arte sentir-se envolvida com a problemática 

do processo de ensino e aprendizagem arte, considera-se importante registrar alguns 

indicativos para repensar o ensino de arte. A intenção é de que eles possam auxiliar 

professores, coordenadores, diretores e alunos como pontos de reflexão para o entendimento 

dos limites presentes na formação dos alunos.  

• Pensar e organizar o ensino das disciplinas de modo que possibilite revelar aos alunos a 

historicidade e as contradições do seu objeto. Possibilitando desta forma a compreensão de 

sua essência; 

• Superar a concepção de ensino baseada somente na transmissão e memorização de 

conteúdos que enfatiza apenas a experiência direta e imediata do aluno com os conteúdos 

das disciplinas; 

• Desenvolver práticas educativas orientadas para o desenvolvimento do pensamento teórico 

e que possibilitem aos alunos a ampliação das suas habilidades cognitivas; por meio das 
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abstrações e generalizações de conceitos teóricos específicos das disciplinas que compõem 

o currículo do ensino fundamental e médio, particularmente do ensino de arte; 

• Conduzir o processo de construção do conhecimento pelo aluno realizando o movimento 

intelectual que a pesquisadora fez para chegar aos resultados da investigação, identificando 

a relação geral que caracteriza o objeto de estudo da arte, as conexões internas dos 

fenômenos arte, descobrindo as relações com os problemas específicos do campo da arte. 

Ou seja, realizando o movimento intelectual que vai do geral para o particular; 

• Selecionar conteúdos teóricos científicos que auxiliem os alunos a compreender a 

complexidade do mundo atual; 

Finalmente, cabe registrar que, pelo fato de que, provavelmente a análise aqui 

realizada com base na abordagem histórico-cultural e na teoria do ensino desenvolvimental 

seja algo inovador no campo da arte e do seu ensino. Entende-se que esta pesquisa configura-

se como um estudo do qual devem decorrer novas investigações que possibilitem o 

aprofundamento e a melhor compreensão da contribuição desta teoria para a organização e 

implementação do processo de ensino e aprendizagem de artes.  

A minha experiência com o experimento didático foi muito importante para o meu 

desenvolvimento intelectual e profissional, pois me levou ao exercício do pensar. Hoje tenho 

muito mais facilidade para elaborar questões provocativas e reflexivas para os meus alunos, 

levo-os a instigar sobre um determinado conteúdo, consigo articular a aula de forma que todos 

possam falar e tenho mais paciência, prazer e habilidade para ouvi-los. Percebo também maior 

interesse dos alunos pelas aulas de arte. Eles ficam atentos, curiosos já no início da aula. Bem 

diferente de minhas aulas anteriores, quando conseguiam a motivação por parte de alguns 

somente na proposição de uma atividade prática. A experiência do experimento didático me 

deu a oportunidade de conseguir perceber nos alunos mais criatividade, potencial e sinto-os 

bem próximos de mim, me procuram para dialogar sobre a aula em outros momentos como no 

corredor da escola, no pátio e até em uma pizzaria já vivi este momento de desenvolvimento 

dos alunos.  

Em alguns momentos do curso de mestrado, pensei que deveria tê-lo cursado antes, 

pois foi no mestrado que aprendi a escrever, mas por outro lado, penso o contrário, porque 

alguns anos atrás, eu ainda não tinha a maturidade e a sensibilidade que tenho hoje para 

realizar a grande exigência que é de desenvolver um experimento didático na perspectiva 

histórico cultural. Primeiro porque, além das atividades intelectuais acadêmicas, exige do 

pesquisador um bom desenvolvimento interpessoal e muita habilidade de se colocar no lugar 

do outro. Habilidades estas que foram fundamentais para junto com o professor colaborador 
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chegar a levar os alunos a produzirem e desenvolverem. Como já foi dito após cada aula, eu e 

o professor reuníamos para avaliar e planejar as próximas aulas. Algumas avaliações foram 

sofridas, mas eu sentia o compromisso e o envolvimento do professor com a pesquisa, penso 

que eu soube compreendê-lo e também atuar na sua ZDP.  

Enfim, esta pesquisa me trouxe a oportunidade de experimentar que é possível, dentro 

de uma proposta dialética de ensino, provocar o desejo e o gosto tanto dos alunos como dos 

professores pela arte. 
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APÊNDICE 1 
 
Eixo norteador da entrevista com o professor colaborador do trabalho de pesquisa. 
 
1) Fale sobre sua formação e trajetória profissional. ( graduação, área de atuação profissional, 
Tempo que exerce docência, escola particular ou pública, séries etc. )  
2) Conte-me sobre sua função atual no colégio ......( Função, séries em que atua, ) 
3) Fale um pouco sobre sua turma atual.(nº de alunos, participação, idade, dificuldades 
enfrentadas no cotidiano e etc.)  
4) Realidade sócio-econômica dos alunos.  
5) Fale sobre sua opção pelo curso de Artes. 
6) Na sua opinião, qual a importância do ensino de artes? Por que ensinar artes visuais no 
ensino médio?  
7) Os alunos gostam da aula de artes visuais?  
8) Você já trabalhou alguma proposta para o ensino arte? Qual? (PCENEM -. Alternativas - 
elaboradas pelos autores que investigam ensino artes visuais.) 
9) Que conteúdos você tem priorizado em sua prática pedagógica? Por que?  
10) De que maneira tem trabalhado esses conteúdos de artes visuais?  
11) Quais as dificuldades encontradas no ensino de artes visuais?  
12) O que poderia auxilia a superar essas dificuldades?  
13) O que espera de nosso trabalho? 
 
 
 

 



APÊNDICE 2 

 

Plano de aula para a aplicação do experimento didático 

 

Primeira aula 

 Formação do conceito de estética 

Conteúdo específico: Leitura de imagens - I 

Período: 8: 40 às 9: 30 ( 50 minutos) 

Mediador: Márcio Paulo Rezende 

Observadora: Luzanir Luíza de Moura Peixoto 

Registros audiovisuais: Vanete Marçal (estagiária do curso de artes visuais) – filmagem e 

fotografias. 

Local: Sala 11 – Colégio Estadual Ruy Brasil Cavalcante – Piracanjuba – GO  

Turma: 3º ano do Ensino Médio – matutino 

Quantidade de educandos participantes: 33 

Data: 07/10/10 

Objetivo de ensino do professor:  

• Verificar o nível de desenvolvimento real nos alunos sobre os conceitos de estética. 

• Levar os alunos a apreciar e fazer a leitura de imagens com a intenção de formar as 

abstrações iniciais sobre o conceito de estética 

• Mostrar que a estética têm significados e que desvendar tais significados é entender o 

porquê das diferentes concepções de estética e em que medida nossas vidas estão 

relacionadas a elas. 

Objetivo de aprendizagem dos alunos: 

• Observar e elaborar conclusões a partir das imagens observadas  

• Compreender a estética e como produto social. (conceitos espontâneos e científicos) 

 

1º momento: Organização da sala de aula 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: O professor colaborador entra em sala, 

cumprimenta os alunos e solicita que organizem suas carteiras em semicírculo. Enquanto os 

alunos se organizam a pesquisadora monta o equipamento “data show” para projetar as 

imagens. Com os alunos sentados em semicírculo, o professor conversa com os alunos sobre a 

escolha da turma para participar de uma pesquisa sobre artes visuais que será iniciada naquela 
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aula. Apresenta as pessoas envolvidas (Luzanir e Vanete), esclarece como será realizada a 

atividade e o papel da pesquisadora e da estagiária sobre as filmagens. Aproximadamente 10 

minutos. 

 

2º momento: Estética: o que é?  

Objetivos de ensino do professor:  

• Estimular a manifestação verbal dos educandos para que todos participem, respeitando 

seus limites e possibilidades. 

• Criar condições para que os educandos expressem com naturalidade sua percepção sobre 

estética.  

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: Essa atividade deve ser espontânea, mas ao 

mesmo tempo o professor o instigará, individualmente durante aproximadamente 10 minutos, 

os alunos a expressarem sua compreensão sobre estética, com objetivo de identificar o 

desenvolvimento real dos alunos sobre o conhecimento de estética nas artes visuais. Deixar os 

alunos expressarem livremente. Para realizar e estimular o diálogo algumas questões serão 

gradativamente colocadas em discussão: 

• O que é estética? A estética e a mesma em todos os lugares? 

• Como adquirimos a noção de estética? 

• Quem muda os conceitos de estética? 

 

3º momento: Exploração da percepção visual 

Objetivos de ensino do professor: 

• Aguçar a visualização e a percepção estética por meio da observação e leitura de imagens. 

 

Objetivos de aprendizagem do aluno  

• Observar e elaborar conclusões a partir das imagens observadas  

• Compreender a estética e como produto social. (conceitos espontâneos e científicos) 

 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: Ainda em semi-círculo o educador 

apresenta as imagens35 aos alunos  

O objetivo de trabalhar com diversas imagens ao mesmo tempo é levar o aluno a apreender o 

nexo de sua ligação. O professor por meio de questionamentos estabelece um dialogo com os 

                                                           
35 As imagens estão no anexo 1 



166 

 

alunos tomando por referencia imagens de artistas demonstradas acima. A finalidade do 

questionamento consiste em estabelecer a ponte entre o modo pelo qual os alunos concebem a 

estética e a concepção estética como produto social. O dialogo, dirigido pelo professor, deve 

pautar-se nos conhecimentos trabalhados em aulas anterior com a intenção de propiciar aos 

alunos a compreensão da importância dos conhecimentos adquiridos para realizar a leitura das 

imagens. Nesta discussão deverão ser resgatados, inicialmente, os conceitos de ponto, linha, 

cor, luminosidade, textura. No inicio desta atividade, o professor recomenda que os alunos 

observem atentamente as imagens. Logo após pergunta. Que conhecimentos, conceitos 

trabalhados no decorrer deste semestre vocês consideram importantes para realizar a leitura 

destas imagens? O que estas imagens representam? A luminosidade, a textura, e a cor são as 

mesmas em todas elas? Por que são diferentes? Quem as produziu? Solicitar aos alunos que 

façam uma análise comparativa entre as imagens, ressaltando os aspectos em que se 

assemelham e diferenciam?  

 

Referências: 

1- CAMARGO, Denise e BULGACOV, Yara Lúcia Mazziotti. Por uma perspectiva estética e 

expressiva no cotidiano da escola. ZANELLA, Andréa Vieira. COSTA, Fabíola. MAHEIRIE, 

Kátia. SANDER, Lucilene e ZANATTA, Silvia. (Orgs). In_ Educação estética e constituição 

do sujeito: Reflexões em curso. Florianópolis: Núcleo de Publicações, 2007 

2 -OSTROWER, F. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Campus, 1990 

3 - PAS – Programa de Avaliação Seriada – Artes Plásticas. Brasília: EUB, 2002 

      

 Segunda aula 

 Formação do conceito de estética 

Conteúdo específico: Leitura de imagens II  

Data: 14/10/10 

 

Objetivo de ensino do professor  

• Perceber como a consciência estética é representado a partir dos diferentes contextos 

sociais visando a formação do conceito de estética. 

• Compreender a representação estética como resultado das relações histórico-sociais postas 

pelo artista na imagem. 

• Mediar à leitura das imagens visando a compreensão do significado histórico social dos 

elementos da apreciação visual estética 
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Objetivo de aprendizagem dos alunos: 

• Compreender significado histórico social das imagens  

• Identificar e caracterizar os elementos da apreciação estética e o contexto em que se 

inserem 

• Observar as diferenças na postura, expressão facial, vestimenta e cenário das imagens em 

estudo. 

 

1º momento: Leitura estética das imagens. 

Objetivo de ensino do professor:  

• Estimular o desenvolvimento da percepção visual, da manifestação verbal e a capacidade 

de observar e estabelecer relações entre as imagens. 

• Assegurar a participação de todos os alunos respeitando seus limites e possibilidades; 

• Fornecer os instrumentos necessários à leitura de imagens. 

 

Objetivo da aprendizagem dos alunos: 

•  Compreender significado histórico social das imagens  

• Identificar e caracterizar os elementos da apreciação estética e o contexto em que se 

inserem 

• Observar as diferenças na postura, expressão facial, vestimenta e cenário das imagens em 

estudo. 

 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: O professor retoma, a discussão sobre 

apreciação das imagens da aula anterior utilizando como recurso a projeção das mesmas pelo 

data show, motivando os alunos a se expressarem por meio dos seguintes questionamentos: 

Estas imagens são de uma mesma época? Se referem a um determinado contexto? Que 

contexto retratam? Qual o tema retratado? O tema expressa algum tipo de sentimento, desejo, 

beleza, comportamento? Por quê? Que elementos da linguagem visual (ponto, linha, cor, 

luminosidade, textura, volume) necessários à apreciação estética podem ser tomados como 

referencia para indicar o período a que se referem estas imagens? Esses elementos sempre 

foram os mesmos? Por quê? Como foram criados? A estética destas imagens é a mesma? 

Como podemos explicar as diferenças entre a estética destas imagens? Quem muda a estética? 

A concepção de estética se altera com o tempo? O que é estética? Como surge a estética? A 

intenção deste diálogo é incorporar na discussão um elemento que sem duvida estará presente 
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em todas as aulas daqui para frente: a historicidade. Esclarecer aos alunos que temos a 

tendência a considerar a estética como algo simplesmente dado, mas a estética carrega 

consigo sua historicidade, ou seja, o conjunto de movimentos que antecederam e constituíram 

a imagem que observamos em determinado momento 

 

2º Momento: Construindo a representação do conceito de estética. 

Objetivo de ensino do professor:  

• Conduzir os alunos a busca da essência da estética por meio da leitura visual da imagem . 

Objetivo de aprendizagem do alunos: 

•  Compreender significado histórico social das imagens  

• Identificar e caracterizar os elementos da apreciação estética e o contexto em que se 

inserem. 

• Observar as diferenças na postura, expressão facial, vestimenta e cenário das imagens em 

estudo. 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: Abrir espaço para que os alunos falem 

sobre a(s) imagen(s) com a qual mais se identificam. Em seguida convidá-los a realizar uma 

leitura visual mais detalhada da imagem Mulher com Sombrinha - Claudet Monet, (1875- 

Impressionismo). Comentar o contexto em que Monet pintou a mulher com sombrinha. 

Explorar as características da pintura. Em seguida perguntar aos alunos: Como você pintaria 

uma mulher? Por quê? A classe discute o tipo de representação da mulher presente em nossa 

sociedade e caracteriza a forma estética atual? O professor ouve e conversa com os alunos 

sobre a constituição histórica da estética e a sua expressão social nas artes visuais. Os alunos 

devem perceber através do dialogo sobre as imagens que a estética é produto das relações 

sociais postas na tela pelo artista. No final da aula o professor recorre a conceitos de estética 

(Pino, 2007; Camargo, 2007), selecionados pela pesquisadora e pelo professor colaborador, e 

solicita a um aluno para fazer a leitura. 

• O sentido estético, o sentimento do belo e do gosto deve ser concebido não como 

resultado de um instinto ou tendência natural que possibilita visualizar a beleza dos 

fenômenos naturais e humanos, mas resultado do processo de sensibilização aos valores 

que os homens atribuem as coisas materiais e imateriais (Pino, 2007) 

• Quando se trata de estética o homem não coloca somente o uso utilitário dos objetos como 

o ponto mais importante. O homem tenta relacionar o útil e acolher a beleza junto ao 

objeto construído. O homem sempre está em atividade, e é na atividade sócio-histórico 
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que o homem se constrói, partilha suas necessidades e emoções com as outras pessoas. 

(Camargo, 2007) 

Após a leitura o professor solicita a outros alunos para comentar a leitura. e faz a 

mediação entre as falas dos alunos e a concepção de estética dos autores fornecendo 

elementos para que possam compreender a historicidade dos elementos da apreciação estética. 

As atividades desta aula constituem referencia para a analise que os alunos farão por escrito. 

 Registrar os argumentos dos alunos, conhecimentos e dúvidas. 

Referências: 

1- CAMARGO, Denise e BULGACOV, Yara Lúcia Mazziotti. Por uma perspectiva estética e 

expressiva no cotidiano da escola. ZANELLA, Andréa Vieira. COSTA, Fabíola. MAHEIRIE, 

Kátia. SANDER, Lucilene e ZANATTA, Silvia. (Orgs). In_ Educação estética e constituição 

do sujeito: Reflexões em curso. Florianópolis: Núcleo de Publicações, 2007 

2- OSTROWER, F. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Campus, 1990 

3 - PAS – Programa de Avaliação Seriada – Artes Plásticas. Brasília: EUB, 2002 

4 - PINO, Angel. Educação estética do sentimento e processo civilizador: um ensaio sobre 

estética e semiótica. (p.101- 115). ZANELLA, Andréa Vieira. COSTA, Fabíola. MAHEIRIE, 

Kátia. SANDER, Lucilene e ZANATTA, Silvia. (Orgs). In_ Educação estética e constituição 

do sujeito: Reflexões em curso. Florianópolis: Núcleo de Publicações, 2007. 

 

Terceira aula 

Formação do conceito de estética. 

Conteúdo específico: Composição e estética como produto social. 

Data: 28/10/10 

1º momento: A natureza social da estética 

Objetivo de ensino do professor: 

• Conduzir os alunos a compreenderem a estética como produto social. 

Objetivo da aprendizagem dos alunos 

• Desenvolvimento da capacidade de percepção visual da imagem para alem da aparência. 
Ações do professor e dos alunos: Em função da concepção do conceito de estética 

explicitado pelos alunos, ou seja, estética como aparência, o belo, será retomada nas 

discussões realizadas na aula anterior acerca do caráter histórico e cultural da estética tendo 

em vista fornecer elementos necessários à formação do conceito de estética. . Esta reflexão 

deve deixar como saldo alguns pressupostos básicos. 
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1. A leitura de uma imagem visual não pode se limitar à mera observação e descrição da 

forma em que ela se apresenta em dado momento. O conjunto de regras que definem a 

estética se constituiu e se consolidou historicamente. 

2. Descobrir como foi esse processo é um elemento importante para a realização de qualquer 

leitura de imagem que vise conhecer como é o hoje e agora. 

3. A historicidade permite compreender porque estéticas tão semelhantes podem ser 

identificadas em lugares distantes uns dos outros e, porque lugares próximos podem 

valorizar estéticas tão diferentes. 

4. Ler uma imagem e mais do que apreciar sua forma aparente, pois ela é uma construção 

histórica. Significa dizer que a estética de uma imagem não é um dado natural, apriore. 

Sua natureza é social.  

5. A estética é obra dos homens e revela o funcionamento da vida social numa sociedade. 

Emerge do encontro entre pessoas e também com o objeto 

Para o debate, os alunos deverão sentar em círculo. Além das imagens trabalhadas na aula 

anterior será acrescentada a imagem da casa do João de Barro com a intenção chamar a 

atenção dos alunos para a diferença entre a produção racional humana e a produção irracional 

dos animais. 

 

2 Momento: Descrevendo as imagens 

Ações do professor e dos alunos: O professor divide a turma em grupos de quatro alunos, e 

solicita que escolham duas imagens. Além destas imagens a do João de Barro e comum para 

todos os grupos. O professor coloca a seguinte tarefa para alunos. Descrever e contextualizar 

as imagens selecionadas pelos alunos. Para realizar a atividade apresenta os seguintes itens de 

orientação:  

• Identificar e destacar os principais elementos visuais das imagens considerando a 
temporalidade expressa na imagem;  

• Realçar as diferenças, as contradições inerentes nas imagens; 

• Conclusões pessoais 
Após a conclusão da tarefa a ser apresentada na próxima aula, o professor pergunta aos 

grupos: Quem produz à estética? Qual a diferença entre a imagem da casa produzida pelo 

João de Barro e a imagem da mulher produzida por Monet. A estética possui temporalidade?  
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Quarta aula 

Formação do conceito de estética. 

Conteúdo específico: Composição e estética. 

Data: 11/11/10 

1º momento: Construindo um modo estético de ver.  

Objetivo de ensino do professor  

• Conduzir os alunos a compreensão da composição nas artes visuais como produto 

histórico-social que se manifesta por meio da representação estética.  

• Fazer com que os alunos percebam e internalizem os elementos da composição e da forma 

inerentes a estética das imagens cotidianas; 

• Levar os alunos a perceberem a composição e forma nas imagens para formarem 

abstrações iniciais a respeito da estética. 

• Mediar a tarefa motivando e despertando o interesse pela compreensão sobre a 

composição estética.  

Objetivo de aprendizagem dos alunos: 

• Compreender forma como um dos elementos da estética; 

• Relacionar os princípios da composição (proporção, equilíbrio simétrico e assimétrico, 

simetria e assimétrica ) à representação estética; 

• Identificar em uma imagem do cotidiano os princípios da composição e da forma que 

compõem a estética; 

• Relacionar os elementos da forma ( ponto, linha, cor, luz, textura, em imagens; espaço 

bidimensional e tridimensional) e da composição ( equilíbrio, proporção, equilíbrio 

simétrico e assimétrico, simetria e assimétrica ), a diversos contextos histórico social. 

 

1º Momento: Composição estética 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: A professora inicia a aula solicitando aos 

alunos que apresentem a atividade em grupo realizada na aula anterior. Em seguida motiva-os 

a refletirem sobre as seguintes questões: Como produzir uma imagem? Retomar a discussão 

acerca dos elementos da forma. É possível criar uma imagem sem os elementos da categoria 

forma? O que é uma composição estética? 
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2º momento: Forma e composição estética  

Objetivo de ensino do professor:  

• Estimular os alunos a desenvolverem a percepção visual estética e a expressarem seus 

pensamentos sobre a criação de imagens 

Objetivo de aprendizagem dos alunos 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: Os alunos sentados em grupo de 03 pessoas 

recebem orientações da tarefa do sobre percepção da forma e composição estética. O 

professor entrega a cada grupo uma folha de papel A4, uma revista e explica os passos da 

tarefa. 1) Selecionar uma imagem que expresse na sua forma e composição a relação social da 

estética. 2) Recortar colar a imagem no papel A4.  

• Itens de orientação: 

a)Identificar e caracterizar os elementos de composição da imagem (equilíbrio, 

simetria, assimetria, proporção) 

b)Identificar e caracterizar os elementos da forma (luz, textura, cor, volume, etc)  

c)Relacionar os elementos da composição e forma ao contexto histórico-social a que 

se referem 

O professor recolhe as atividades. Na próxima aula os grupos devem relatar o caminho 

percorrido pelo pensamento para a seleção da imagem. 

Referências: 

1- OSTROWER, F. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Campus, 1990 

2 - PAS – Programa de Avaliação Seriada – Artes Plásticas. Brasília: EUB, 2002 

 

4.5 Quinta aula:  

A estética na Arte Moderna  

Conteúdo específico: A forma e a composição estética na Arte Moderna. 

Data: 18/11/10 

Objetivo do professor:  

• Fornecer instrumentos para a compreensão da estética na Arte Moderna  

• Desenvolver nos alunos capacidades e habilidades de construção e desconstrução de 

idéias,  

• Identificar e caracterizar os materiais utilizados na composição e estética da arte moderna  

• Relacionar a estética da arte moderna ao contexto histórico em que foi produzida  

Objetivo de aprendizagem dos alunos: 
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• Perceber a transformação e reconstrução da forma como produto sócio-histórico  

• Reconhecer a linguagem como elemento da forma da estética da arte moderna 

 

1º momento: Apresentação e discussão da tarefa 

Objetivos de ensino do professor:  

• Mediar a tarefa de forma dinâmica para que todos os alunos após a apresentação da 

atividade expressem o seu pensamento e amplie os conhecimentos necessários a 

construção do pensamento teórico estético.  

• Conduzir pensamento do aluno à compreensão de que atividade realizada é construída nas 

relações sociais.  

Objetivos da aprendizagem dos alunos:  

• Apresentar o caminho percorrido na elaboração da tarefa. 

• Demonstrar a apreensão do conteúdo estudado mediante a leitura de uma imagem do 

cotidiano. 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: O professor devolve as atividades, 

realizadas na aula anterior pelos grupos de alunos, e solicita que apresentem aos colegas o 

caminho percorrido pelo pensamento para a seleção de determinada imagem. Os alunos 

apresentam as atividades elaboradas com base no conteúdo estudado sobre a categoria forma: 

( ponto, linha, cor, luz, textura; espaço bidimensional e tridimensional) e os princípios da 

composição ( equilíbrio, proporção, equilíbrio simétrico e assimétrico, simetria e assimétrica). 

Após a apresentação do grupo, solicitar que os demais grupos apresentem sugestões acerca do 

aprimoramento da atividade. O que pressupõe a compreensão dos elementos visuais da 

categoria forma e os princípios da composição criadas pelos homens. 

2º momento: Forma, Composição e estética na Arte Moderna  

Objetivo de ensino do professor:  

Instrumentalizar os alunos à compreensão histórica das diversas formas estéticas  

Objetivo da aprendizagem do aluno:  

Compreender a estética da Arte Moderna 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: O professor retoma o conteúdo perguntando 

aos alunos o que é a forma na arte? Toda obra de arte explicita uma forma? Qual a 

importância da forma ? Em seguida o professor lê em voz alta aos alunos, e pede que pensem, 

sobre a seguinte situação-problema: “Alguém percebe, num velho pedaço de pano, sujo e 

cheio de manchas, um efeito estético interessante. Seria legítimo que essa pessoa, a partir 
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disso, caracterizasse e expusesse esse pedaço de pano como uma obra de arte”? (Freire e 

Favaretto, 2009). Discutir com os alunos o entendimento de que a estética muda a sua forma 

em diferentes períodos históricos. A forma registra uma história. O importante nessa conversa 

é um aquecimento de idéias, para compreender que os ready-mades de Duchamp na década de 

50 dá inicio a uma nova forma de fazer arte e Henry Flynt em 1963 compreende essa nova 

forma de expressão como um tipo de arte na qual o material é a linguagem. 

Referencias:  

FAVARETTO, Celso. A invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: Edusp, 1992. 
(Texto & arte). 
FREIRE, Cristina. Poéticas do processo: arte conceitual no museu. São Paulo: MAC/USP: 
Iluminuras, 1999. 
 

4.6 - Sexta aula:  

A estética na Moderna II - Arte Conceitual 

Conteúdo específico: A forma, composição e estética na arte conceitual (Instalação) 

Data: 25/11/10 

 

 

Objetivo de ensino do professor 

• Levar os alunos a formar conceitos teóricos sobre a estética. 

• Propiciar o entendimento de que a “idéia” é uma forma na arte conceitual.  

• Compreender a arte conceitual como expressão da idéia e pensamento  

• Incentivar os alunos a criar uma instalação dentro do espaço da escola. 

 

Objetivo de aprendizagem dos alunos: 

• Compreender a forma a composição e a estética da arte conceitual para que possam 

formar o conceito nuclear de estética. 

• Desenvolver ações mentais - Observação, Comparação, Identificação, Caracterização -

inerentes à formação do conceito de estética por meio de fotografias de instalações. 

1º momento: A estética na arte conceitual: novos e antigos ritmos 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: Organização do espaço físico para 

atividades em grupo. O professor inicia a aula motivando os alunos a expressarem seus 

pensamentos. Pergunta o que aprenderam na aula anterior, em seguida lê em voz alta a citação 

de George Maciunas (1931-1978), que redige em 1963, um manifesto, em que dizia: Livrem o 

mundo da doença burguesa, da cultura 'intelectual', profissional e comercializada. Livrem o 
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mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial, da arte abstrata... Promovam uma arte 

viva, uma antiarte, uma realidade não artística, para ser compreendida por todos [...]. 

Após a leitura perguntar aos alunos: Que tipo de forma estética o autor defende? Porque? Que 

tipo de forma e composição estética o artista sugere? Por meio do diálogo, o professor vai 

detectando que experiências, que pensamento (empírico, teórico) os alunos têm sobre a 

estética. 

 2º momento: Leitura de Instalações 

1) Produção de Jaroslaw Kozlowski “Como viver junto”- Bienal 2006 

2) Produção de Anna Maria Maiolino. “Arroz e feijão” 1979, 2007 e retomada em 2010. 
Uma mesa e sobre ela vários pratos cheios de terra com feijões plantados.  

3)  Nada Sehnaoui, 600 vasos sanitários em protesto à crise política do Líbano. (2008) 
Objetivos de ensino do professor 

• Conceber a ruptura entre a arte conceitual e as concepções anteriores.  

Objetivos da aprendizagem dos alunos:  

• Desenvolver ações mentais - Observação, Comparação, Identificação, Caracterização -

inerentes à formação do conceito de estética por meio de fotografias de instalações. 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: O professor estimula o desejo nos alunos 

para a leitura das fotografias de instalação. Apresenta uma imagem e em seguida motiva todos 

os alunos a expressar suas idéias e opiniões. 

3º momento: Produzir um projeto de instalação, 

Objetivos de ensino do professor:  

• Desconstruir e construir o pensamento dos alunos sobre a forma e composição estética. 

 

Objetivos da aprendizagem dos alunos:  

• Desenvolvimento da criatividade por meio da produção de um projeto de instalação 

• Diferenciar a produção do espaço em uma instalação da produção do espaço de um 

museu. 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: O professor estimula o desejo nos alunos 

para a realização da atividade e apresenta a situação-problema da aula: Os alunos devem 

formar grupos de 4 pessoas e pensar em um projeto de instalação “criar uma idéia” que deve 

ser uma intervenção dentro do espaço tridimensional da escola, ou seja uma obra que rompe 

com o espaço da galeria e do museu. A criação dos alunos deverá ser uma obra que “existe” 

no momento da exposição. Ou seja, vai ser montada e desmontada. Ficará a idéia somente nas 

fotos. Os alunos em grupo devem registrar no caderno: O tema. O que vocês desejam alcançar 
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com a sua criação? Qual é a forma que o grupo usará pra representar esteticamente? Que tipo 

de material utilizará? Qual espaço da escola será feito a montagem da instalação? Os alunos 

terão os últimos 25 minutos da aula para discussão em grupo para completar a tarefa. 

Referencias:  

FAVARETTO, Celso. A invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: Edusp, 1992. 
(Texto & arte). 
FREIRE, Cristina. Poéticas do processo: arte conceitual no museu. São Paulo: MAC/USP: 
Iluminuras, 1999. 
 

 

4.7 - Sétima aula:  

Execução do projeto de instalação 

Conteúdo específico: A forma e a composição estética: Instalação Data: 02/12/10 

 
Objetivo de ensino do professor: 

• Levar os alunos a compreenderem a relação estética na arte conceitual.  

• Mediar a experiência estética de instalação dos alunos. 

• Avaliar a assimilação da formação do conceito estética durante a produção do projeto de 

instalação. 

Objetivo de aprendizagem dos alunos: 

• Desenvolvimento da criatividade por meio da produção de um projeto de instalação 

• Produzir no espaço da escola a criação de uma instalação. 

 
1º momento: Organização da Instalação no espaço escolar 

Ações do professor e dos alunos:  

O professor acompanhará a montagem da instalação que será realizada pelos alunos, 

mediando quando necessário suporte artístico. Avaliar a compreensão do conceito de estética 

 
2º momento: Dialongo sobre a produção da Instalação 

Objetivo de ensino do professor:  

• Estimular o respeito pelas diferentes criações dos colegas; apreciar, compreender e 

fotografar as atividades. 

Objetivo da aprendizagem dos alunos: 

• Desenvolver a capacidade de percepção, a criatividade e a comunicação  
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Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: Os alunos são motivados pelo professor a 

dialogar e trocar informações com os colegas sobre as suas produções. Durante esse processo 

o professor, alunos e pesquisadora fotografam as atividades. 

 

3º momento: Avaliação.  

Objetivo de ensino do professor:  

• Avaliar as dificuldades da atividade e o processo de construção do conceito de estética. 

Ações realizadas pelo professor e pelos alunos: Escolher um espaço ao ar livre para 

dialogar com os alunos ou retornar para a sala de aula e dialogar com os alunos fazendo a 

seguinte pergunta: Quais dificuldades o grupo encontrou para a realização dessa atividade? 

Qual o conceito de estética em uma instalação? Estabeleça semelhanças e diferenças entre a 

estética da arte conceitual e do passado. O que é estética? 

Referencias 

FAVARETTO, Celso. A invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: Edusp, 1992. 
(Texto & arte). 
FREIRE, Cristina. Poéticas do processo: arte conceitual no museu. São Paulo: MAC/USP: 
Iluminuras, 1999. 
VYGOTSKY,S.L. A educação estética. (p.323 -363). In __ Psicologia pedagógica. São 

Paulo, Martins Fontes. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE - 3 

 
Grupo focal – questões para aplicação 
 
 

Aplicação de um pré-teste em alunos do 3º ano do Ensino Médio na aula de arte, 
produzidos pela atuação de um Grupo Focal. 
 

São colocadas ( três) 03 imagens na parede da sala, e os alunos em círculo são 
solicitados a argumentar sobre as seguintes questões norteadoras: 
 
 

1) Quero que vocês observem com muita atenção, as imagens que estão na parede. O 
que vocês estão vendo? Qual o significado destas imagens?  

 
2) Estas imagens apresentam elementos característicos de determinado período 

histórico? Quais?  
 

3) E possível deduzir destas imagens como foi o processo de sua criação, os materiais 
e as técnicas utilizados na arquitetura das igrejas. 

 
4) Essas imagens da parede são representações de arte ou não? Por quê? O que é uma 

obra é arte? 
5) Que características artísticas fazem com que uma imagem possa ser conceituada 

como uma obra de arte? Estas características estão presentes nessa imagem? 

6) Como se pode conceituar estética? Estas imagens têm estética? Qual? 
7) Por favor, analisem a imagem da casinha do João de Barro. Há trabalho estético na 

casinha feita pelo João de Barro? (uma imagem qualquer) e as outras imagens?  
8) Que distinção essencial pode ser apontada entre o trabalho estético da casinha feita 

pelo João de Barro e estas outras imagens? 
9) Como uma pessoa se torna artista?  
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ANEXO 1 
 

Imagens para atividades de leitura de imagens 

       

 1  2 3 4 

 

          
 5 6  7 8 

 

1: Bisonte: grutas de Lascaux, 12000ac. Dordogne, França. 

2: A Lamentação – Sandro Botticelli, (1495). 

3: Jean-August – Dominique Ingres, (1808 ) Neoclassicismo 

4: Mulher com Sombrinha - Claudet Monet, (1875) Impressionismo 

5: Mulher chorando – Pablo Picasso, (1937) - Cubismo 

6: A Roda - Marcel Duchamp, (1913) - Arte contemporânea 

7: Lisipo – Apoxiomeno de Lisipo – Arte Grega – Séc.IV a.c. 

 8: Criança morta - Cândido Portinari (1944) - Movimento Expressionista 
 

 
 
 

 



ANEXO 2 
 

Questão de arte – ENEM – 2010 
Questão - Habilidade 13 - 2º dia 

 

MONET,C. Mulher com sombrinha, 1875, 100x81cm. In: BECKETT, W. 
História da Pintura. São Paulo: Ática, 1997. 

 

Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito 
estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de 
composição artística, que resultaram no estilo denominado Impressionismo. Observadores 
atentos da natureza, esses artistas passaram a 
(A) retratar, em suas obras, as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos 
objetos. 
(B) usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, que melhor definiam as imagens e as 
cores do objeto representado. 
(C) retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando, em suas telas, as imagens por eles 
idealizadas. 
(D) usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las 
antes na paleta. 
(E) usar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como eram 
realizadas no 
Renascimento. 
 
Resposta certa – Alternativa D 

No Impressionismo, as tonalidades e as cores não devem ser obtidas pela mistura das 
tintas na paleta do pintor. As cores devem ser puras e dissociadas nos quadros em 
pequenas pinceladas. Cabe ao observador combinar as cores ao admirar a pintura. A poucos 
centímetros da tela, um quadro impressionista parece um amontoado de tintas; 
visto à distância, as cores se organizam opticamente e criam formas e efeitos luminosos. 
 



ANEXO 3 

Mostra de Instalação em praça e Bienal de São Paulo – 2006 e 2010 
 1 - Jaroslaw Kozlowski “Como viver junto” (2006) 

2 - Anna Maria Maiolino. “Arroz e feijão” 1979, 2007 e retomada em 2010 
3 - Nada Sehnaoui, 600 vasos sanitários em protesto à crise política do Líbano. (2008) 
 

 

 

 

 

 


