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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa aborda o campo da arte no nível médio integrado ao técnico, procurando 
investigar qual é o espaço que as instituições de educação profissional atribuem à arte na 
modalidade de ensino médio integrado. Para tanto, foram analisadas as propostas para o ensino 
da arte na referida modalidade integrada em duas instituições federais de educação profissional 
da cidade do Rio de Janeiro. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores e 
gestores destas instituições observando as seguintes questões: Como as instituições traduziram 
as prescrições legais para o campo da arte tendo em vista sua flexibilidade interpretativa? Qual é 
a especificidade da arte nesta modalidade de ensino médio integrado nas instituições 
pesquisadas? A partir da análise documental e dos dados coletados nas entrevistas, verificamos 
que as duas instituições apresentam condições bastante similares quanto à infraestrutura 
disponível para o ensino da arte, à qualificação do corpo docente, à oferta das múltiplas 
linguagens artísticas, ao número de alunos, como também, no que se refere à estrutura 
administrativa e organizacional. Entretanto, apresentam diferentes formas de organizar a 
disciplina de arte quanto às cargas horárias, ao turno de sua oferta, aos eventos artístico-culturais 
e às atividades de integração com outras áreas. Tal realidade também sinaliza diferenças no 
espaço institucional ocupado pela arte, assim como, na dimensão teórica e conceitual que orienta 
as abordagens e conteúdos selecionados, conferindo, assim, diferentes finalidades ao ensino da 
arte em cada uma das instituições pesquisadas. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da Arte – Ensino Médio Integrado – Educação Profissional –  

Políticas Públicas Educacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

ABSTRACT 

 

This research addresses the art field in the secondary education integrated to professional and 
technological education, investigating what is the space that the professional education 
institutions attribute to art in integrated secondary education. For that, we analyzed the proposals 
for art education in integrated mode in two Federal institutions of professional education in the 
city of Rio de Janeiro. Semi-structured interviews were conducted  with teachers and 
administrators in these institutions observing the following questions: how do institutions 
translated legal prescriptions for the art field taking into consideration its flexible interpretation? 
What is the specificity of art in this integrated secondary education mode in the institutions 
surveyed? From the data collected in the documentary  and interviews analysis we found that the 
two institutions have very similar conditions as the infrastructure available to the art education, 
as the qualification of the teachers, as the offer of multiple artistic languages that are part of 
curricular component "Art", as the number of students and as to administrative and 
organizational structure. However, they present different forms of organize the discipline of art 
as hours load, as the shift of its offer, as the artistic and cultural events provided to the students 
and as the integration of activities with other areas. This reality indicates to differences in the 
institutional space occupied by art as the theoretical and conceptual dimension that guides the 
approaches and selected content, thereby making different purposes to art education in each of 
the institutions surveyed. 
 
 

Keywords: Teaching art – Integrated Secondary Education – Professional Education – 

Educational Public Policies 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Educação, direito de todos? 

 

O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, 
[...] deram então de me chamar Severino de Maria; como há muitos 
Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado 
Zacarias. Mas isso ainda diz pouco: há muitos na freguesia [...]. Como então 
dizer quem fala ora a Vossas Senhorias? Vejamos: é o Severino da Maria do 
Zacarias, lá da serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz 
pouco: se ao menos mais cinco havia com nome de Severino, filhos de tantas 
Marias, mulheres de outros tantos, já finados, Zacarias, vivendo na mesma 
serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos iguais em 
tudo na vida [...]. E se somos Severinos iguais em tudo na vida, morremos de 
morte igual, mesma morte Severina: que é a morte de que se morre de 
velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco 
por dia [...]. Mas, para que me conheçam melhor Vossas Senhorias e melhor 
possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa 
presença emigra1. 

 

A personagem do poema citado acima é um trabalhador muito conhecido de nossa 

dura história do Brasil: nordestino, pobre, emigrando para as capitais fugindo da seca em 

busca de trabalho. Como dito no verso, há muitos Severinos que partilham de uma trajetória 

de vida, e de morte, muito parecida. E essa não é uma realidade apenas de uma região, ou 

apenas de áreas rurais, mas do país como um todo, que, com suas particularidades regionais, 

vivencia essa corrida de trabalhadores em busca de oportunidade e melhores condições de 

vida.  

Ter a oportunidade de conquistar um trabalho com remuneração digna é o sonho da 

personagem e da maioria dos inúmeros desempregados brasileiros. Mas o acesso aos direitos 

sociais sempre esteve em desequilíbrio na balança de uma sociedade de classes. A visão 

estratificada das pessoas em suas classes sociais é bastante conveniente para a manutenção da 

ordem estabelecida. Como as relações de trabalho forjaram-se sob a lógica das relações 

capitalistas de produção, o trabalhador tornou-se mero instrumento dela.  

Entretanto, estamos vivenciando nos últimos anos espaços de crítica ao modelo 

neoliberal de sociedade por conta de sua insustentabilidade em diversos âmbitos. Desde a 

urgente questão da relação com a natureza até as relações humanas, é preciso fazer a 

                                                      
1 Trecho do poema “Morte e vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto. 
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observação crítica das estruturas sociais em seus mais diversos níveis, e, especialmente no que 

tange aos processos educacionais.  

Ao serem elaboradas políticas públicas de formação de trabalhadores com a 

magnitude dos atuais projetos de expansão do ensino profissional, não podemos deixar de 

considerar que tais ações estão caminhando, a médio e longo prazo, em direção a um amplo 

projeto de nação, onde estão presentes concepções políticas e ideológicas.  

Se entendermos a educação como um direito de fato e não apenas como um discurso 

restrito à “letra morta” nos textos legais, não poderemos ignorar que a educação para essa 

“massa” de jovens que buscam uma formação para o trabalho precisa ser garantida em sua 

plenitude, respeitando o acesso do estudante a uma formação ampla. 

É dessa posição que parto, pois também sou fruto de uma família composta por 

pessoas humildes que construíram sua trajetória com muita dificuldade e luta, e que só 

tiveram oportunidades de ampliação de seu universo através da educação. Posso afirmar, sem 

nenhuma dúvida, que me sinto “salva” de todas as formas possíveis como ser humano pelos 

amplos horizontes que a arte e o teatro me proporcionaram através dos espaços educacionais 

que pude vivenciar, tanto como estudante quanto professora. 

Esse foi o primeiro estímulo propulsor que me conduziu a esse estudo, a crença na 

validade e abrangência da arte e do teatro nos ambientes escolares. Aliado a isso, o fato de 

estar no interior desse projeto de expansão acima citado, como professora do ensino médio 

integrado, me trouxe o desejo e a responsabilidade de refletir sobre os rumos que a área de 

arte está tomando neste contexto. 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação profissional no Brasil foi se consolidando, principalmente ao longo da 

primeira metade do século XX, junto ao próprio processo de transição do país para uma 

economia industrial. Assim como ocorreu em outras partes do mundo, este campo da 

educação direcionava-se inicialmente a parcelas da população menos valorizadas: pessoas em 

situação de extrema pobreza ou mendicância, abandonadas, criminosas, ou de alguma forma 

excluídas das relações econômicas e sociais (ENGUITA, 1989). Notadamente, esse processo 

no Brasil absorveu significativamente a mão-de-obra oriunda das relações escravocratas que 

foi por muitos anos o esteio da economia no período colonial e imperial. As raízes históricas 

da constituição do ensino profissional também passam por estas relações, como nos apontam 

Cunha (2005, 2005a) e Romanelli (1989). 

Nas bases fundamentais da educação brasileira, gradualmente, instaurou-se uma 

separação entre uma formação para o trabalho e uma formação científica. Tal separação 

acirrava uma segregação entre as classes sociais, pois cada grupo tinha acesso ao 

conhecimento de forma diferenciada. Esta situação expressava-se fundamentalmente por meio 

de uma dicotomia estabelecida entre uma educação destinada às elites, com potencial para 

assumir papéis de liderança na sociedade, e uma outra destinada às pessoas que ocupariam 

postos de trabalho menos qualificados. Nesta lógica, uma relação entre dominantes e 

dominados se eternizava através da apropriação desigual dos conhecimentos e dos bens 

culturais socialmente produzidos pela humanidade. Diversos autores se debruçaram sobre a 

questão do dualismo na educação brasileira (FRIGOTTO, 2005; KUENZER, 2002; 

CIAVATTA e RAMOS, 2011; NOSELLA, 2011). Entretanto, as raízes desse dualismo 

residem em discussões mais amplas sobre o próprio desenvolvimento das relações capitalistas 

de produção, como analisam Saviani  (2003, 2007) e Kuenzer (2011).  

Estas reflexões mais abrangentes sobre a educação profissional, neste estudo, partiram 

da análise do referencial teórico conferido por Gramsci tanto em suas obras próprias (1979; 

2001) quanto nos estudos de autores sobre seu pensamento (MANACORDA, 1990; 

COUTINHO, 2003). Na perspectiva apontada por estes autores, o acesso amplo aos 

conhecimentos socialmente produzidos não deve ser restrito apenas a uma elite dirigente, 

deve ser garantido também à classe trabalhadora. Para tanto, segundo esta visão, é importante 

assegurar ao jovem estudante uma sólida formação alicerçada nos princípios da politecnia 
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para que este possa ter acesso, não apenas aos conhecimentos práticos úteis a execução da 

tarefa técnica, mas também possa compreender a base teórico-científica que fundamenta seu 

ofício.  

Nesta perspectiva, a formação geral e humanística tem o importante papel de oferecer 

ao trabalhador ferramentas que o possibilitem construir o seu conhecimento de forma mais 

ampla, visando uma atuação mais emancipada e crítica na sociedade, com vistas à contribuir 

para a transformação das relações econômicas e sociais. Com esta finalidade, Gramsci 

defende uma escola unitária, onde todos possam ter acesso aos conhecimentos de forma 

ampla e sem distinções de classe na etapa de educação elementar. Tal escola, fundamentada 

numa educação politécnica,  não dissocia teoria e prática, pensamento e ação, e entende o 

trabalho como princípio educativo de natureza produtora da realidade social.  

A busca pelo fim da dualidade educacional tem sido almejada e amplamente debatida 

por diversos educadores ao longo da segunda metade do século XX e, mais marcadamente, 

dos anos de 1980 aos dias atuais. Com isso, as perspectivas de educação com um viés crítico e 

emancipatório ganharam força e espaço nas diversas instâncias acadêmicas e políticas. No 

interior destes debates, surge uma proposta de ensino profissional que almeja romper com 

essa estrutura dual: o ensino médio integrado, foco do nosso estudo. Tal modalidade propõe a 

integração entre a formação profissional e a formação científica do jovem numa perspectiva 

ampliada onde o conceito de integração representa novas relações entre currículo, conteúdos e 

abordagens, visando a formação de um trabalhador com maior compreensão da sua profissão 

enquanto parte de um espaço mais amplo da realidade econômica, política e social de seu país 

e do mundo. 

A partir dos anos de 1990, afetado pela dinâmica internacional do capital e pelas novas 

relações de produção que se estabeleceram, instaurou-se no Brasil um amplo processo de 

reformas políticas, econômicas e educacionais. Tal processo reafirmou no campo da educação 

profissional esse dualismo que vinha sendo combatido e que foi refreado por conta de uma 

série de políticas que foram implantadas e que seguiam um movimento de consolidação do 

ideário neoliberal em grande parte do mundo. Contudo, a partir dos anos 2000 os debates que 

haviam sido arrefecidos pelas reformas ocorridas nos anos anteriores ganharam novo fôlego. 

As políticas para a educação profissional neste período promoveram uma grande expansão do 

ensino profissionalizante em diversas modalidades e uma delas é o ensino médio integrado.  
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Em direção a este conceito de integralidade na formação profissional, faz-se 

necessário que sejam estabelecidas novas dinâmicas de abordagem dos conteúdos e práticas 

pedagógicas de forma a contemplar uma apropriação dos conhecimentos de forma também 

integrada, que favoreça uma percepção dos fatos em sua totalidade e múltiplas relações. Nesta 

perspectiva, dentre os múltiplos componentes curriculares, a arte pode assumir um espaço 

singular nesta visão de integralidade. Por meio da criação artística, as pontes e as conexões 

elaboradas num processo de ensino integral/integrado podem conferir ao mesmo objeto de 

estudo diferentes olhares e, consequentemente, diferentes visões.  

Sendo assim, a arte é uma atividade que possui uma natureza peculiar dentro do 

ambiente escolar, pois trabalha com os estudantes em suas múltiplas instâncias: corporal, 

afetiva, simbólica, interacional, estética, ética e cognitiva. Esse caráter múltiplo favorece o 

desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem sob uma perspectiva integral do ser 

humano, ou seja, tanto nas suas dimensões de natureza cognitiva, quanto nas dimensões 

afetivas, sociais e comportamentais.  

Concomitante ao movimento estabelecido a partir dos anos 80 em torno de uma 

educação mais crítica e emancipatória, onde uma parcela da sociedade almejava uma 

sociedade mais democrática, consolidavam-se também novas perspectivas para o campo da 

arte na educação.  A sua importância, como espaço de democratização do acesso à cultura e 

de experiência estética contextualizada em seus aspectos históricos e sociais, potencializou-se 

significativamente, em consonância com os movimentos mais amplos do campo educacional, 

conforme estudos de  Barbosa (2004), Penna (1995, 1995a), Penna et al (2001) e Coutinho 

(1995).  

As concepções de educação integral e suas aproximações com uma educação para a 

omnilateralidade – cujo conceito contempla o desenvolvimento das diversas esferas do ser 

humano a fim de permitir uma formação plena do homem enquanto ser social – podem ser 

observadas a partir das reflexões de Coelho (2009) que investiga o percurso histórico deste 

termo apontando para as diferentes percepções sobre o que significa “integral” nas diversas 

correntes pedagógicas. As dimensões e os possíveis alcances do ensino da arte nos espaços 

escolares se alinham com as concepções de educação integral e omnilateral e estas contêm 

aproximações com a atual proposta de ensino médio integrado.  

Todavia, não podemos deixar de observar que múltiplas concepções de educação 

profissional são possíveis quando vislumbramos diferentes projetos de sociedade. As 
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concepções de educação profissional pautadas nos referenciais teóricos anteriormente citados 

e que compartilhamos neste estudo, têm como base a compreensão da realidade a partir do 

materialismo histórico e dialético, que compreende a totalidade do real como resultante de um 

conjunto de movimentos históricos e sociais, num processo dinâmico e dialético.  

Essa perspectiva vislumbra este homem omnilateral, integral,  contemplado em seus 

diversos âmbitos, com potencial para refletir sobre as transformações das relações sociais. 

Numa concepção com esta natureza e dimensão, o acesso amplo e irrestrito aos bens culturais 

e artísticos oferece possibilidades de percepções mais sutis e aprofundadas da realidade. Por 

isto, não pode ser ignorado na formação do trabalhador, pois constitui também capital cultural 

nas relações de poder na sociedade. 

Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi investigar qual é o espaço que as 

instituições de educação profissional atribuem à arte na modalidade de ensino médio 

integrado. Para chegar a este objetivo partimos das seguintes indagações:  

(1) - Como as instituições traduziram as prescrições legais para o campo da arte tendo em 

vista sua flexibilidade interpretativa? 

(2) - Qual é a especificidade da arte nesta modalidade de ensino médio integrado nas 

instituições pesquisadas?  

A escolha por essa modalidade se deve às seguintes questões: o ensino médio 

integrado representará grande parte do quantitativo de vagas de toda a Rede Federal, 

formando um grande contingente de estudantes em todo o país;  tais estudantes ainda estão em 

etapa de formação básica, portanto, deve-se garantir sua formação plena e integral; este 

contingente de estudantes formados será representativo de um projeto de sociedade a médio e 

longo prazo.  

Com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica ao longo 

dos anos 2000 foram triplicadas as instituições federais de educação profissional e tecnológica 

no Brasil. Nestas instituições estão previstas metas de aumento na oferta de cursos de ensino 

médio integrado ao técnico, indicando que essa modalidade de ensino terá significativa 

participação na formação dos jovens em todo o Brasil. Junto a isso, vale ressaltar que a 

política educacional recente vem enfatizando a necessidade premente de romper a histórica 

dualidade entre a formação geral e profissional e que o ensino médio integrado é o projeto que 

contempla essa possibilidade.  
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Portanto, uma modalidade de ensino que possui uma perspectiva educacional com um 

alcance tão amplo, tanto do ponto de vista conceitual, quanto em seu aspecto quantitativo, 

encontra muitos desafios. Somado a isso, o seu processo de implantação bastante recente 

também implica dificuldades inerentes às transformações educacionais desta grandeza.  

Por estas questões sinalizadas suscita-se uma série de novas discussões e reflexões 

acerca do ensino integrado e, consequentemente, quanto ao ensino da arte nesse contexto. 

Verificamos diversos estudos acadêmicos que tratam do ensino médio integrado nos últimos 

anos. Entretanto, a partir da pesquisa bibliográfica realizada no presente estudo, observamos 

uma lacuna importante no que se refere especificamente à investigação sobre o campo da arte 

nesta modalidade de ensino. 

Neste levantamento, foram pesquisadas referências sobre as relações entre o ensino 

médio integrado e o ensino da arte nas seguintes plataformas de pesquisa: 

x Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;  

x Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd; 

x Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas – ABRACE;  

x Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP; 

x Associação de Pesquisa e Pós-graduação em Música – ANPPOM; 

x Associação Nacional de Pesquisadores em Dança – ANDA.   

Na ANPEd, o Grupo de Trabalho (GT) específico de Educação e Arte, criado em 

2009, ainda não apresentou pesquisas voltadas para o tema e também não existem trabalhos 

com esse foco no GT Trabalho e Educação nos anais das últimas 10 reuniões científicas. Nos 

congressos da ABRACE, ANPAP e ANDA também não foram encontrados trabalhos que 

abordem as relações entre ensino médio integrado e ensino da arte. Na ANPPOM foram 

encontrados 4 trabalhos nos últimos 10 congressos que tratam do ensino integrado no que 

tange à metodologia do ensino da música especificamente. Tais eventos constituem um amplo 

panorama da produção acadêmica nacional, sendo, portanto, importante e abrangente 

referencial para a presente pesquisa.  

Todavia, foram encontrados estudos que tratam das discussões mais amplas sobre o 

ensino médio integrado na atual política de expansão da educação profissional e tecnológica. 

Estas pesquisas abordam as concepções teóricas que subsidiam esta modalidade de ensino e 

apontam os desafios encontrados para a sua plena efetivação. Os trabalhos analisados 

apontam as contradições entre as proposições no campo teórico e a prática que se realiza nas 
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instituições. Sinalizam que não está havendo uma efetiva integração entre a proposta contida 

nos instrumentos norteadores das políticas e as concepções teóricas que os subsidiam 

(PONTES, 2012; BENGLINI, 2012; COSTA, 2012; COSTA FILHO, 2011; RITTI, 2011). 

São percebidas apenas tentativas isoladas realizadas por esforços de pequenos grupos e 

indivíduos no cotidiano das instituições. 

Tais estudos indicam a necessidade de mudanças estruturais nas instituições e nas 

políticas para promover uma integração efetiva. Apontam também para o desafio de romper 

com possíveis limites advindos da própria concepção de uma sociedade de classes 

(BENGLINI, 2012). Múltiplos fatores para dificuldade de implantação do ensino integrado 

são apresentados, dentre eles, a questão da falta de apropriação conceitual por parte dos 

envolvidos, que é ressaltada como sendo crucial para a implantação da integração (COSTA 

FILHO, 2011).  

Nesse sentido, Pontes (2012) reflete sobre a forma aligeirada como os projetos 

político-pedagógicos (PPP) têm sido elaborados, como também, sobre as disputas de poder 

que descortinam a hierarquização das disciplinas e a valorização do saber técnico. Ainda 

segundo a autora, o excesso de trabalho do professor aliado à falta de espaços democráticos 

de diálogo acerca das questões institucionais também colaboram para a dificuldade de 

apropriação de conceitos teóricos importantes para orientar os PPP’s. 

Vale esclarecer que a presente pesquisa aborda o campo da arte nas instituições 

pesquisadas, mas tal campo constitui-se de múltiplas linguagens artísticas: teatro, música, 

artes visuais e dança. Por conta disso, em momentos pontuais a pesquisa poderá sinalizar 

questões específicas acerca de alguma dessas linguagens que sejam relevantes para situar o 

campo mais amplo da arte.   

Do mesmo modo cabe esclarecer os termos acerca da educação profissional. Existem 

diversos níveis e modalidades de educação profissional que vão desde os cursos de formação 

inicial e continuada – que não prescindem de uma escolaridade mínima – até a pós-graduação 

– ofertadas em algumas instituições também na modalidade stricto-sensu. Portanto, se o 

campo da arte possui várias linguagens, a educação profissional possui distintas modalidades, 

e a que será objeto de análise desta pesquisa é, exclusivamente, a modalidade do ensino médio 

integrado ao ensino técnico. 
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Desta forma, o presente estudo está dividido em 3 capítulos, além desta introdução. No 

capítulo 1, traçamos um panorama sobre a educação profissional no Brasil no que tange a sua 

gênese e as suas transformações ao longo dos anos. Observamos também as principais 

correntes teóricas que dialogam com a proposta de ensino integrado, investigando quais as 

possíveis aproximações entre alguns conceitos que subsidiam tais correntes e que estão 

presentes também nas concepções de ensino integrado.  

No capítulo 2, analisamos a trajetória do ensino da arte escolarizada no Brasil em seu 

processo de consolidação enquanto campo de ensino com epistemologia própria e 

componente curricular legalmente estabelecido. Junto a isso, refletimos sobre as mudanças 

nas políticas para a educação profissional dos anos de 1990 aos dias atuais, investigando quais 

os impactos destas políticas sobre a modalidade do ensino integrado e quais são as 

implicações destas políticas para o campo da arte na referida modalidade. 

No capítulo 3, o estudo mapeou as atividades com a disciplina de arte e sua relação 

com as demais linguagens artísticas, buscando perceber como o ensino da arte está sendo 

desenvolvido em duas instituições situadas no Rio de Janeiro.  Foram observadas também, as 

tensões e dificuldades acerca da elaboração dos projetos político-pedagógicos dos cursos, as 

discussões sobre as questões formais do currículo, a articulação institucional para o 

oferecimento das linguagens artísticas, assim como as demais situações que surgem por conta 

das especificidades do projeto de integração do ensino médio ao técnico.  

Na conclusão tecemos algumas considerações sobre os resultados da pesquisa 

realizada e sinalizamos para os desafios na continuidade da pesquisa na área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

20 

1 EDUCAÇÃO, TRABALHO E IDEOLOGIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

1.1. Antecedentes históricos e a trajetória no Brasil: o que herdamos? 

Para tratarmos especificamente das questões acerca da concepção de ensino técnico 

integrado tal como discute-se na atual política, é relevante que situemos no tempo e no espaço 

o campo da educação profissional, verificando como ele se constituiu ao longo dos anos e 

quais relações, estabelecidas no plano econômico, social e político, impactaram a sua 

construção.  

A busca por uma educação mais abrangente para o jovem em etapa conclusiva do 

nível básico aliado ao aprendizado profissional, foco desta pesquisa, pode encontrar algumas 

barreiras e “pré-conceitos” historicamente produzidos. Desse modo, observar a formação e a 

trajetória da educação profissional no Brasil  possibilita compreender como essas instituições 

foram forjadas no passado e, em que medida, esses antecedentes podem ainda repercutir nas 

suas concepções pedagógicas atuais, tendo em vista que as estruturas educacionais “devem ser 

compreendidas não apenas na sua expressão atual, mas também nas raízes sociais que as 

alimentam” (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 27).  

Há múltiplas dimensões envolvidas no processo de consolidação da educação 

profissional no Brasil. As perspectivas políticas e econômicas vigentes a cada período são 

fatores que influenciam esse campo da educação, que, muitas vezes, acaba por refletir as 

políticas dos governos e as transformações do capitalismo ao longo dos anos. É uma 

modalidade que está muito sujeita aos apelos econômicos, e suas múltiplas alterações, 

tornando-se, portanto, mais vulnerável a concepções, nem sempre muito favoráveis às 

camadas populares, que são majoritariamente o público-alvo do ensino profissionalizante.  

Como a lógica capitalista dispõe da educação como lugar de influência e sedimentação 

de seu ideário, seu domínio se faz ainda mais direto no campo da educação profissional, tendo 

em vista a subordinação das políticas aos interesses do mercado de trabalho. Sendo assim, 

compreender como algumas questões sobre o processo de formação da sociedade brasileira se 

engendraram e contribuíram para formar as primeiras concepções de educação para o 

trabalho, são aspectos fundamentais para este estudo. 

Não apenas no Brasil, mas no mundo ocidental como um todo, a educação popular 

sempre se diferenciou da educação para as elites. Observemos, por exemplo, as primeiras 

instituições que ofereciam ensino para o trabalho que surgiram na Idade Média. Naquele 
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período, de acordo com Enguita (1989), sua missão era o atendimento a uma parcela da 

população que estava fora das relações feudais de produção: crianças órfãs, pessoas em 

situação de mendicância ou vistas como vagabundos, andarilhos ou criminosos. Tal população 

era considerada um problema por viver à margem da sociedade. Portanto, visando à 

manutenção da ordem social, fazia-se necessário que fossem controlados. E isso se dava, para 

os adultos, através do “internamento em workhouses2” e, para as crianças, em “orfanatos” 

(Ibid, 1989, p. 108).  

Entretanto, no decorrer do processo de transformação das relações de trabalho, 

principalmente a partir da Revolução Industrial, essas instituições foram ganhando novos 

contornos. Ainda de acordo com o autor, a possibilidade de formação de mão-de-obra para a 

nascente industrialização tornou-se uma perspectiva bastante conveniente para os novos 

patrões. Como tais instituições tinham o intuito de formar mão-de-obra barata, não havia 

interesse em oferecer uma educação ampla que permitisse ao trabalhador uma perspectiva 

crítica e abrangente da sociedade e de sua condição, como fica explicitado no trecho abaixo: 

 

Ninguém está obrigado a saber tudo. O estudo das ciências em geral é 
assunto daqueles que vivem confortavelmente e dispõem de tempo livre. Os 
que têm empregos particulares devem entender as funções; e não é insensato 
exigir que pensem e raciocinem apenas sobre o que forma a sua ocupação 
cotidiana (LOCKE apud ENGUITA, 1989, p. 111). 

 

 Percebe-se, portanto, para qual camada da sociedade direcionava-se a educação para o 

trabalho. Todavia, não podemos deixar de ressaltar também, o caráter contraditório deste 

período.  Há um ideal pedagógico que nasce com o Iluminismo e que almeja uma educação 

mais igualitária, fato que não podemos ignorar num momento inicial. Segundo Mühl (2008), a 

educação tinha uma função emancipadora e utópica para os iluministas. É nesse período que, 

pela primeira vez, se fala sobre uma educação laica, universal e gratuita, bandeira que ao 

longo dos últimos séculos é defendida por todos os que lutam por uma educação 

emancipatória3 e democrática. Para os iluministas, a função primordial da educação estava 

ligada à “formação integral dos seres humanos” (Ibid, 2008, p. 110), conceito que será 

aprofundado mais adiante. 
                                                      
2 As workhouses (casas de trabalho) foram estabelecidas na Inglaterra no século XVII. Para os pobres, o 
alojamento nessas casas de trabalho era uma espécie de regime prisional.  
3 O conceito de educação emancipatória almeja ações educativas comprometidas com um ensino que favoreça 
uma visão crítica e ativa no plano ético-político e que abarque a formação ampla do estudante. Tal conceito está 
presente em diversas perspectivas educacionais e será aprofundado ao longo deste estudo. 
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 Entretanto, de acordo com Mühl, essas perspectivas revolucionárias foram dando lugar 

às concepções e ideais burgueses que se apropriaram da educação como um mecanismo de 

inculcação de seu ideário, que visava “preparar o indivíduo para ter uma vida 

economicamente útil e socialmente conformista; não cabe mais pensar um projeto educacional 

único e universal, mas a cada um deve ser oferecida a formação adequada à sua condição de 

classe” (2008, p. 116). 

No Brasil, a gênese da educação para o trabalho teve esse mesmo caráter. De acordo 

com Cunha (2005b, p. 3), “os órfãos, os abandonados e os desvalidos em geral [...] eram 

encaminhados pelos juízes e pelas Santas Casas de Misericórdia aos arsenais militares e de 

marinha onde eram internados e submetidos à aprendizagem de ofícios manufatureiros”. Esse 

tipo de “formação compulsória da força de trabalho” foi oferecida e ampliada ao longo do 

século XIX.  

Além da educação mencionada acima, havia também instituições para o ensino de 

ofícios direcionadas aos homens em condições de liberdade. A concepção de ensino dessas 

instituições propagava o estímulo pelo trabalho, a contenção das críticas à ordem política, a 

oferta de mão-de-obra “motivada e ordeira” que favorecesse a instalação de fábricas. “Esse 

foi o legado do Império à República no que se refere aos ofícios manufatureiros” (Ibid, 2005b, 

p. 4).   

De acordo com o autor, um ponto importante a ser observado para compreender mais 

profundamente as raízes dessa concepção de ensino no período do Brasil Imperial foi o que 

ele chama de “aviltamento do trabalho manual” (CUNHA, 2005a, p. 7), como característica 

presente na base da formação da cultura brasileira. A educação popular nesse período tinha 

um lugar bastante definido na hierarquia social. Para ele, essa questão está diretamente ligada 

à questão da escravidão, pois “o emprego de escravos como carpinteiros, pedreiros, ferreiros, 

tecelões, confeiteiros e em vários outros ofícios afugentava os homens livres, empenhados em 

marcar sua distinção da condição de escravo [...]” (CUNHA, 2005b, p. 3).  

Do mesmo modo, Romanelli (1989, p. 44) também aponta para a rejeição da educação 

para o trabalho por conta da mentalidade escravocrata como “característica marcante do 

comportamento das massas”. Fonseca (1986) igualmente apresenta reflexão sobre o 

direcionamento dos escravos e homens livres para os aprendizados manuais como um 

movimento de estratificação das classes sociais na sociedade brasileira. 
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Essas questões tratadas acima são representativas para a compreensão “da dualidade 

das classes sociais e a destinação, primeiro, dos escravos e, depois, dos trabalhadores livres 

para o aprendizado dos ofícios manuais, assim como dos filhos das elites para as funções de 

mando e os estudos superiores” (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 29). 

Desde o alvorecer das primeiras escolas profissionais, esteve presente essa visão: das 

pessoas estratificadas em suas classes sociais. Caberia a poucos, integrantes de uma elite, uma 

educação plena, que os conduziria a posições de liderança na sociedade. E, para muitos, os 

trabalhadores, caberia uma formação voltada para a mera execução de tarefas, pois, a eles, 

estavam destinados apenas os empregos menos prestigiados. Segundo Romanelli (1989, p. 

41), a efetivação desse sistema dual de ensino era “o próprio retrato da organização social 

brasileira”.  

As escolas de aprendizes artífices, uma das primeiras instituições de formação para o 

trabalho, criadas no início do século XX, ofereciam educação profissional aos 

“desfavorecidos da fortuna”, como consta no Decreto Federal 7566/1909 (BRASIL, 1909): 

 
[...] o augmento constante da população das cidades exige que se facilite às 
classes proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da 
lueta pela existencia: que para isso se torna necessario, não só habilitar os 
filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico e 
intelectual, como faze-los adquirir habitos de trabalho proficuo, que os 
afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime. 

 

O texto supracitado apresenta com clareza as concepções presentes na origem de tais 

instituições. Entretanto, um aspecto importante a ser ressaltado, é que, naquele momento, elas 

representaram um marco na educação brasileira, pois constituíram o “primeiro sistema 

educacional de abrangência nacional” (CUNHA, 2005b, p. 66). Embora esse fator tenha sido 

uma inovação naquele período, tais escolas, segundo Cunha (2005b), eram também um meio 

profícuo para arranjos e trocas de interesses políticos, com indicações para cargos e vagas 

estudantis preenchidas de acordo com conveniências diversas.  

Foram criadas dezenove escolas que passaram a funcionar ao longo de 1910 e que 

ofereciam ensino prático para a formação de operários e contramestres nas áreas industrial, 

agrícola e comercial (Ibid, 2005b). Todas elas ainda encontram-se em atividade, mas com 

outros nomes, como veremos no capítulo 2, que abordará as políticas de expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  
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Após esse ponto de partida, as duas décadas seguintes foram de consolidação e 

ampliação dessa modalidade de ensino com o aumento da atividade industrial no país, como 

consta no documento do Ministério da Educação:  

 

Com a criação, em 14 de novembro de 1930, do Ministério da Educação e 
Saúde Pública foi estruturada a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, 
que passava a supervisionar as Escolas de Aprendizes Artífices, antes ligadas 
ao Ministério da Agricultura. Essa Inspetoria foi transformada, em 1934, em 
Superintendência do Ensino Profissional. Foi um período de grande 
expansão do ensino industrial, impulsionada por uma política de criação de 
novas escolas industriais e introdução de novas especializações nas escolas 
existentes. (BRASIL, 2009, p. 4) 
 

A partir da Constituição Federal de 1937, a educação para o trabalho tem uma 

significativa expansão com a criação do “ensino pré-vocacional profissional destinado às 

classes menos favorecidas” como dever do Estado em parceria com a indústria e os sindicatos 

(BRASIL, 1937, art. 129).  Essa foi a primeira Constituição Brasileira a tratar especificamente 

do ensino profissional.    

No entanto, foi um período que estabeleceu uma dicotomia entre as propostas de 

ensino secundário e ensino profissionalizante, promovendo uma oficialização do ensino 

secundário, com caráter propedêutico4, para as elites. A Reforma Capanema, ocorrida entre 

1942 e 1946, foi preponderante para acirrar essa questão. Tal Reforma regulamentou o ensino 

em seus distintos níveis e ramos, com a publicação de uma série de decretos, chamados Leis 

Orgânicas do Ensino, durante o período Vargas. Gustavo Capanema, ministro da educação 

durante este governo, produziu uma mudança estrutural no sistema educacional brasileiro, ao 

separar a formação dos jovens entre os que seriam conduzidos à continuidade de estudos e os 

que ocupariam os postos de trabalho da crescente industrialização que demandava mão-de-

obra. Nesse momento, a dualidade tornou-se marcadamente mais forte por ter se oficializado 

através desses documentos. 

Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, houve importantes mudanças por conta do 

processo de industrialização vivido pelo país. Esse momento produziu forte impacto sobre a 

                                                      
4 O termo propedêutico refere-se ao ensino que prepara para a continuidade dos estudos nos níveis superiores e 
que têm um caráter de valorização da educação voltada para os conhecimentos teórico-científicos e de natureza 
mais ampla. O que, nesse período, se distanciava do ensino profissionalizante, que tinha como objetivo formar 
para a manualidade, ou seja, para o aprendizado de uma profissão técnica aplicada ao processo produtivo, sem 
esse domínio dos fundamentos teóricos e sem a ligação com a continuação do itinerário formativo. 
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educação e sua regulamentação foi estabelecida efetivamente com as referidas Leis Orgânicas 

do Ensino. Elas visavam, entre outras coisas, estruturar o ensino industrial e o ensino 

comercial, assim como, criar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. Essa situação promoveu mudanças 

importantes e diretas que resultaram na dicotomia já sinalizada entre ensino propedêutico e 

ensino profissionalizante, criando uma dualidade na estrutura destes ramos de ensino. 

Essa reforma refletia um projeto político e ideológico que se delineava através do 

campo educacional pela divisão das modalidades de ensino de forma que as classes ou 

categorias de pessoas teriam seus papéis definidos e sedimentados na estrutura da sociedade 

vigente através dessa divisão do trabalho. 

Tal concepção permaneceu, mesmo após a promulgação da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDBEN 4024/61 (BRASIL, 1961), que reiterou o ensino 

técnico voltado para a formação industrial, agrícola, comercial e do magistério, e da Lei 

Federal 5692/71 (BRASIL, 1971), que instituiu o ensino profissionalizante em caráter 

obrigatório para o, então chamado, 2º grau. Apenas a partir da década de 1980, as discussões 

acerca da integração entre a formação geral e a formação técnica, almejando um rompimento 

com essa dualidade estrutural, começaram a ganhar força, como veremos mais 

detalhadamente no capítulo 2. 

Dessa forma, então, a trajetória da educação profissional brasileira iniciou-se: 

direcionada para as classes mais pobres e com um sentido de criar indivíduos controlados e 

adestrados ao trabalho, sem grandes questionamentos ou percepção mais ampla sobre o 

processo em que está inserido.  

Já avançamos desse ponto inicial em muitos aspectos. Todavia, será que conseguimos 

romper com a gênese dessa estrutura, que compreende o trabalhador como mero executor de 

tarefas técnicas? Segundo o poeta Antônio Cândido as pessoas “afirmam que o próximo tem 

direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde [...] Mas 

será que pensam que seu semelhante pobre poderia ter direito a ler Dostoievsky ou ouvir os 

quartetos de Beethoven? (apud Paro, 2011, p.139)”.  

Para uma participação mais plena do homem na sociedade e seu efetivo exercício da 

cidadania, não é possível mais pensarmos em um indivíduo usurpado de seu direito a uma 

educação plena para que a escola não seja apenas um “[...] processo de domesticação da 

humanidade a serviço dos poderosos” (ENGUITA, 1989, p. 131).  
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1.2. A dualidade entre teoria e prática: visão de educação e escola em Gramsci  

                                    

 Para contribuir com a reflexão que faremos mais adiante sobre o espaço atribuído à 

arte na educação profissional, optamos por resgatar um pouco do pensamento de Gramsci 

sobre o papel da escola, dos intelectuais e da cultura. Um pouco, pois a pesquisa não tem a 

pretensão de esgotar um tema de tamanha abrangência, profundidade e atualidade, mas sim 

verificar que aproximações podem haver entre a arte e a educação profissional integrada na 

perspectiva crítica e emancipatória proposta pela visão de escola apresentada por este autor. 

 Um ensino que vise universalizar o acesso às múltiplas formas de conhecimentos 

necessários à vida adulta e produtiva, para todos os jovens em formação básica, independente 

de sua condição de classe, é uma perspectiva gramsciana que compartilhamos neste estudo. 

Entendemos como justo e de direito essa reivindicação.  Pois  “a marca social é dada pelo fato 

de que cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nestes grupos 

uma determinada função tradicional, diretiva ou instrumental” (GRAMSCI, 1979, p. 136), e é 

essa perpetuação que desejamos repensar.  

A questão da escola profissionalizante, como espaço de educação direcionado para a 

classe trabalhadora, e da escola tradicional, dirigida a uma elite intelectual, tornou-se objeto 

de sua reflexão. Segundo Gramsci, é importante discutir se o aumento da oferta de escolas 

profissionais representa um avanço na democratização do acesso à educação, ou trata-se 

“justamente de um processo destinado a perpetuar as diferenças sociais” (MANACORDA, 

1990, p.178).  

Na sua visão, a multiplicação das instituições de ensino profissionalizante, que preparam o 

trabalhador para a execução de uma atividade laboral, com uma dimensão restrita, através de 

uma espécie de ‘treinamento’, em detrimento de uma formação mais ampliada, cria uma ideia 

ilusória de mobilidade social, pois causa a impressão de que o estudante com esse tipo de 

qualificação conquistará sua ascensão no mercado de trabalho. Entretanto, o ensino “não pode 

consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada ‘cidadão’ 

possa tornar-se ‘governante’ e que a sociedade o coloque, ainda que ‘abstratamente’, em 

condições gerais de poder fazê-lo” (GRAMSCI, 1979, p. 137). Essa clássica definição do 

autor sintetiza de forma muito precisa suas concepções. Contempla uma outra visão de mundo 

e de sociedade, com vistas a uma transformação da dinâmica das relações sociais, econômicas 
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e políticas para uma maior igualdade entre as classes e uma participação ética e política mais 

ativa e humanizada. 

No decorrer do desenvolvimento das sociedades capitalistas, acabamos por nos envolver 

numa espécie de “aura” que aponta a realidade como algo imutável e tal olhar adquire um 

status de verdade universal e intransponível.  

E, então, a educação passa a buscar soluções para as muitas questões econômicas e sociais 

colocadas sob sua responsabilidade, muitas vezes, limitando seus projetos para apenas formar 

cidadãos produtivos para o mercado de trabalho, sem uma perspectiva maior de formação 

humana. Com isso, as divisões entre as classes sociais ficam cada vez mais acirradas, 

provocando verdadeiros abismos que aprofundam as desigualdades e conduzem a uma 

condição de subalternização e exploração constante das camadas populares.  

 Na direção da superação deste desequilíbrio, ou de sua minimização, Gramsci propõe 

uma escola única, universal, gratuita e laica, que ofereça um pouco mais de igualdade na 

apropriação dos bens científicos e culturais, visando uma relação criadora e transformadora da 

realidade social. Como ele mesmo define: 

 

“A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, 
‘humanismo’, em sentido amplo e não apenas em sentido tradicional) ou de 
cultura geral deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade 
social, depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, à 
criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e 
iniciativa” (GRAMSCI, 1979, p. 121). 
 

 

 Gramsci defende que até uma determinada faixa etária é essa a educação que deve ser 

ofertada na sociedade. Ele entende que “a escola unitária deveria corresponder ao período 

representado hoje pelas escolas primárias e médias” (GRAMSCI, 1979, p.122), o  que 

equivale,  no Brasil, algo próximo a nossa educação composta pelo ensino fundamental e 

médio.  

 Portanto, garantido esse acesso à educação, com um pouco mais de equilíbrio de 

forças entre as classes sociais é que, segundo Gramsci: “deste tipo de escola única [...] passar-

se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo” (Ibid, 1979, p. 118). Para ele, 

uma “escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 

equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 

industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual” (Ibid, 1979, p. 
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118) pode possibilitar uma ressignificação das relações sociais em diversos âmbitos, e, 

consequentemente, uma participação menos anestesiada das novas gerações em sociedade. 

 Alinhado a essas ideias, este estudo sinaliza para a importância das concepções 

pedagógicas presentes nesse amplo projeto de expansão da educação profissional que será 

responsável pela formação de milhões de jovens, a médio e longo prazo no Brasil. É premente 

atentar para a magnitude dessa oferta para que esse não seja um movimento que visa “[...] 

abolir qualquer tipo de escola ‘desinteressada’ (não imediatamente interessada) e “formativa”, 

ou conservar delas tão-somente um reduzido exemplar destinado a uma pequena elite [...]” 

(Ibid, 1979, p. 118).  

 Pensar a educação profissional pela perspectiva do trabalho como princípio educativo, 

é ampliar a visão do seu papel na construção de um projeto de sociedade verdadeiramente 

democrática. Segundo tal princípio, a realidade material e social é construída através do 

trabalho, portanto, qualquer possibilidade de transformação dessa realidade, passa por tal 

atividade. Segundo Frigotto, “percebemos a centralidade do trabalho como práxis que 

possibilita criar e recriar, não apenas no plano econômico, mas no âmbito da arte e da cultura, 

linguagem e símbolos, o mundo humano como resposta às suas múltiplas e históricas 

necessidades” (2005, p. 3). 

 Então, sob essa ótica, as dimensões do trabalho e da educação tornam-se ampliadas, 

visto que, através dessas instâncias as relações sociais, em seus mais diversos níveis, se 

estabelecem. Para Gramsci,  “o conceito e o fato do trabalho (da atividade teórico-prática) é o 

princípio educativo imanente à escola elementar, já que a ordem social e estatal (direitos e 

deveres) é introduzida e identificada na ordem natural pelo trabalho” (GRAMSCI, 1979, p. 

130). A atividade do trabalho é parte integrante dos processos que constituem a própria vida 

humana, como atividade inerente e natural ao homem. Esse é um conceito que tem sua origem 

no materialismo histórico-dialético5 de  Marx, como explicitado no trecho abaixo:  

 

“[...] o trabalho é um processo entre o homem e a natureza [...]. Ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, braços, 
pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma 
útil para a sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a 
natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, 
sua própria natureza” (MARX, 1996, p. 297, grifo nosso) 

                                                      
5 O termo materialismo histórico e dialético compreende que a existência humana e as relações sociais se 
constituem a partir da dimensão da produção material da vida e sua relação com os condicionantes históricos e 
suas contradições.  
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Compreendendo essa dimensão criadora intrínseca ao trabalho, a escola unitária 

caminha na direção de um ensino que possibilite a constante revisão crítica e a necessária 

renovação das relações sociais na dinâmica do tempo. Em uma proposta educacional 

verdadeiramente democrática e emancipatória, o aprendizado inicial do jovem, precisa ter 

como horizonte uma formação ampla e crítica, independente de sua classe social. Na nossa 

etapa final da educação básica, de acordo com essa visão, o estudante deve ter o direito a uma 

educação que Gramsci chama de desinteressada, ou seja, “formando-o [...] como um homem 

capaz de pensar, de estudar, de dirigir, ou de controlar quem dirige” (GRAMSCI, 2001, p. 

49).  

Essa formação que possa favorecer a emancipação das classes historicamente 

inferiorizadas, e possibilitar alguma alteração das profundas desigualdades sociais decorrentes 

dessa estrutura, que se perpetua e se aprofunda ao longo das décadas, passa, necessariamente, 

pela busca de algum grau de igualdade de condições de compreensão da realidade social, 

econômica e política. A educação escolar pública, se desejar essa emancipação de fato, terá 

que fazer uma reflexão sobre seu modelo educacional e, como nas palavras de Gramsci: 

“[...] deixar de conceber a cultura como saber enciclopédico, no qual o 
homem é visto apenas sob a forma de um recipiente a encher e entupir de 
dados empíricos, de fatos brutos e desconexos, que ele depois deverá 
classificar em seu cérebro como nas colunas de um dicionário, para poder 
em seguida, em cada ocasião concreta, responder aos vários estímulos do 
mundo exterior” (GRAMSCI apud COUTINHO, 2003, p. 44). 

 

Nesse sentido, a histórica relação dual e incongruente entre teoria e prática na 

educação profissional acaba por produzir profissionais pouco capazes de compreender o 

mundo do trabalho em toda a sua complexidade de relações econômico-político-sociais e, 

consequentemente, diminui sua força de mobilização e participação ético-política. Uma 

formação que tenha por finalidade apenas oferecer o aprendizado para a execução objetiva e 

direta da tarefa técnica limita a possibilidade de percepção da totalidade do processo em que 

se está inserido.  

Para Gramsci, era necessária uma grande mudança no âmbito da formação intelectual, 

pois as questões filosóficas, culturais, educacionais e políticas estavam totalmente imbricadas. 

Essa é uma perspectiva diversa à lógica positivista que “reforçava a visão do mundo fatalista, 

uma atitude passiva que impedia as classes subalternas de abraçarem a noção de que podiam 

ser agentes da transformação histórica” (COUTINHO, 2003, p. 43). 
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Segundo Mészáros (2008), a institucionalização da educação vivenciada nos dois 

últimos séculos não tem apenas a função de formar indivíduos dotados de conhecimentos para 

servir à estrutura produtiva capitalista, mas também de difundir valores e padrões que 

contemplam os interesses da classe dominante e propiciam a manutenção de ordem 

estabelecida. Esse caráter hegemônico das classes que detém o poder é mantido por esse 

aparato ideológico. 

O conceito de hegemonia em Gramsci contribui para ampliar as reflexões acerca das 

relações entre educação e ideologia pois “as relações educacionais constituem o próprio 

núcleo da hegemonia” (COUTINHO, 2003, p. 47). Perceber o papel que as instituições 

educacionais têm na condução da ordem social e, consequentemente, na manutenção do poder 

das classes hegemônicas é fundamental para que os processos educacionais sejam revistos 

numa perspectiva renovadora. Segundo sua visão, “nem as complexidades da hegemonia nem 

o significado da educação podem ser entendidos enquanto se pensar a educação 

exclusivamente em termos de relações escolares” (Ibid, 2003, p. 47). É preciso vislumbrar que 

tais relações não são desprovidas de concepções político-ideológicas. 

De acordo com Gramsci, (COUTINHO, 1989) o Estado, numa visão ampliada, é 

composto por dois elementos: sociedade política e sociedade civil. O primeiro compõe-se de 

um “conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio legal 

da repressão” (Ibid, 1989, p. 76), nisso inclui-se todo o sistema executivo, legislativo e 

judiciário, além dos sistemas policial e militar.  E o segundo é composto por um “conjunto 

das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias” (Ibid, 1989, p. 

76). Ao referir-se a esse conjunto, o autor engloba todos os sistemas que propagam ideias: a 

escola, a Igreja, os partidos políticos, os sindicatos, os meios de comunicação de massa, as 

revistas, jornais e etc. Portanto, podemos perceber a dimensão e o papel exercido pela cultura 

na construção da realidade, fato que sinaliza a importância de uma formação na perspectiva 

citada acima para a participação crítica e ativa do homem nas esferas políticas e sociais. 

Por isso, torna-se tão difícil romper com uma estrutura educacional fragmentada e 

tecnicista na formação do trabalhador, pois há uma lógica que está no cerne de um modelo de 

sociedade de classes. Na visão de Kuenzer, a desvinculação entre teoria e prática é um 

processo intrínseco ao sistema capitalista, pois na verdade “não existindo essa separação ao 

nível da práxis, ela precisa ser produzida e justificada, como condição necessária a dominação 

do capital sobre o trabalho” (KUENZER, 2011, p. 137). Ainda segundo a autora, essa rejeição 
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da natureza una entre reflexão e a ação, promove “a separação entre decisão e execução, 

trabalho intelectual e manual, a partir do que se justifica a dominação do capital pelo 

trabalho” (Ibid, 2011, p. 137). 

Essa cisão produz uma forma de trabalho alienada do contexto mais amplo. Gramsci nos 

deixou uma reflexão singular e bastante atual sobre o papel da escola e dos intelectuais na luta 

pela emancipação das classes subjugadas aos mecanismos hegemônicos de difusão de cultura 

e ideologia.  

A compreensão do caráter específico do trabalho como princípio educativo e a busca por 

uma escola única são perspectivas fundamentais para a compreensão das políticas de 

educação profissional na modalidade integrada. Modalidade essa, que ainda se encontra em 

processo de construção na atualidade. Essas concepções serão retomadas ao longo de diversos 

pontos do texto para subsidiar a pesquisa. 

 

1.3 A educação do jovem numa perspectiva emancipatória: aproximações entre os 

conceitos de educação integral, omnilateralidade e politecnia. 

 

 Das questões tratadas até aqui, podemos admitir que há alguns pontos centrais que 

permeiam as reflexões apresentadas e que também irão dialogar com os conceitos que 

apresentaremos neste tópico: (1) a busca por uma educação emancipatória, que visa uma 

relação renovadora com a realidade; (2) plena, que alcance o ‘Ser’ em sua totalidade; (3) e 

igualitária, garantida às diversas classes sociais. Esses são os fins e objetivos principais e 

amplos que são compartilhados, ao nosso ver. A partir desse fio condutor, surgem algumas 

possíveis aproximações entre conceitos que tangenciam as discussões sobre a educação 

profissional e sobre a arte na educação, que trataremos neste capítulo e no próximo. 

 A perspectiva de emancipação crítica e de participação ético-política mais ativa das 

classes populares, presentes em algumas propostas de educação profissional, encontra 

algumas similaridades com correntes de pensamento que partilham desses mesmos ideais 

pedagógicos. Os termos educação integral, omnilateralidade e politecnia, apesar de terem 

origens diversas, são conceitos que podem conter tais aproximações e que pensamos serem 

relevantes para a presente pesquisa e para a investigação acerca do campo da arte no âmbito 

da educação profissional integrada. 
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Pensar um projeto educacional não é um ato neutro, pelo contrário, é um ato 

intencional e deliberado. Mais do que apenas um ato pedagógico, a educação é um ato 

político. Muito se fala sobre o papel da escola em formar cidadãos, e esse, certamente é um 

papel importante. Mas não podemos perder de vista, qual tipo de cidadania almeja-se, pois, a 

partir dessa definição, múltiplas concepções de educação podem ser possíveis.  

Nesse sentido, o estudo em tela tem como perspectiva uma cidadania que contribua 

para a realização das transformações necessárias a uma sociedade cada vez mais submersa nas 

crises oriundas do desenvolvimento capitalista e que também possibilite uma maior liberdade 

de expansão das potencialidades humanas.  

Tomemos o termo educação integral como ponto de partida. Este conceito aparece em 

diversos contextos, mas nem sempre com o mesmo sentido. Entretanto, podemos concordar 

que, na maioria das situações, a ideia “integral” surge como uma perspectiva mais ampla de 

educação, onde a função é a formação do ser humano de forma plena.  

 Entretanto, mesmo nessa aparente confluência ainda existem grandes discordâncias no 

plano ideológico. Segundo Wallerstein (apud COELHO, 2009, p. 84) “[...] ao longo do século 

XIX, surgiram três grandes ideologias políticas, o conservadorismo, o liberalismo e o 

socialismo. Desde então, elas têm estado constantemente em luta entre si”. Observando os 

fundamentos que compõem cada uma dessas concepções ideológicas, de acordo com Coelho 

(2009) a forma como cada uma dessas vertentes irá conceber a realidade vai impactar na 

forma como a educação irá se estruturar, tanto nos seus aspectos teóricos, quanto nas suas 

práticas. Ainda segunda a autora, “visto sob a perspectiva da dinâmica em que se inserem as 

sociedades complexas, há pontos em que elas convergem e há pontos – a grande maioria – em 

que divergem” (2009, p. 84).  

Esta pesquisa não se propõe a realizar uma investigação acerca da historicidade do 

termo educação integral. Todavia, entendemos como necessária a apresentação de um breve 

percurso histórico, que sinalize as perspectivas de educação integral que convergem com as 

concepções adotadas por este estudo. Como também, para não tratarmos o tema 

superficialmente, “sob pena de apreendermos de forma bastante abrangente e, 

consequentemente, pouco precisa” (COELHO, 2009, p. 84).  

Pensar uma educação que impulsione a formação humana em suas múltiplas 

potencialidades é algo que tem sua origem na Grécia antiga. Nossa sociedade ocidental tem 

como “berço” a antiguidade greco-romana e seus fundamentos filosóficos. Resgato esse 

período para tratar de um conceito específico que enriquece nossa investigação: a Paidéia, 
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primeira perspectiva de formação humana compreendida como integral. Segundo Lazarini 

(2007, p. 12-13), 

 
“A partir do século V a. C., o conceito de Paidéia [...] aparece como 
educação integral: a formação do corpo pela ginástica, da mente pela 
filosofia e pelas ciências e da moral e dos sentimentos pela música e pelas 
artes. Foi então que os gregos realizaram a síntese entre educação e cultura: 
deram enorme valor à arte, à literatura, às ciências e à filosofia”. 

 

 Há um sentido de totalidade nessa concepção, ao reunir as funções intelectuais, físicas, 

estéticas e éticas, “completude que forma, de modo integral, o Ser do que é humano e que não 

se descola de uma visão social de mundo” (COELHO, 2009, p. 85). Havia uma busca por uma 

concepção de homem ideal, que almejava a perfeição. Essa perfeição era definida pela arete, 

que segundo Jaeger (1995) era uma forma de excelência, uma virtude mais elevada, um 

atributo nobre e heroico, próprio da cultura grega. Tal perspectiva “buscava a formação plena 

do ser humano e não apenas o seu adestramento ou profissionalização. Seu objetivo era 

imprimir um ideal social coletivo para que todos os membros se sentissem parte da 

comunidade” (LAZARINI, 2007, p. 13).  

 Para os gregos o princípio da educação era o humanismo, a educação do homem como 

Ser, “a ideia de educação como cultivo, isto é, como ensino dos valores e dos conhecimentos 

humanos necessários para o desenvolvimento do caráter e do espírito” (LAZARINI, 2007, p. 

13). Todavia, segundo Lazarini, seu significado inicialmente vinha “do verbo paideúo, 

significava instruir, formar, dar formação, ensinar os valores, os ofícios, as técnicas, educação 

ou cultivo das crianças” (2007, p. 12).  

Todo esse modo de conceber a formação mais alta do homem teria que ser reunido 

para constituir o significado da palavra Paidéia, de acordo com Jaeger (1995). Só assim 

poderia ser transmitido em sua totalidade. Podemos, então, admitir a Paidéia como a primeira 

expressão do termo formação integral (COELHO, 2009).  

           Grosso modo, podemos dizer que após esse período apresentado acima, temos de 

alguma forma resgatado, em parte, esse ideal de formação integral com a Revolução Francesa. 

Segundo Coelho (2009, p. 86) apenas com o surgimento da escola pública e com os 

jacobinos6 que esse conceito foi retomado, embora contenha “elementos propostos 

                                                      
6 Na Revolução Francesa os jacobinos formaram uma organização política que tinha uma representação política 
e ideológica revolucionária e de esquerda.  
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anteriormente, desde a Paidéia, [...] descarta, ou pelo menos olvida outros que o pensamento 

anarquista [...] vai trazer à tona e tornar relevantes como, por exemplo, a dimensão estética 

dessa formação completa”.   

Apesar de esse momento estar retomando a ideia de integralidade da formação 

humana, foi também um momento onde os ideais burgueses e a formação da sociedade 

capitalista também estavam em ascensão e transmutaram alguns princípios do ideário 

iluminista, como já citado. Nesse mesmo período, também se consolidavam propostas 

educacionais liberais, que tinham como seu principal pensador o inglês John Locke. Este 

pensador compreendia o homem como um ser individualista e que estava subordinado ao 

mundo capitalista, portanto, sua educação deveria moldar o homem de negócios. Por ser um 

pensador que se alinhava diretamente com os interesses da classe burguesa, compreendia o 

mundo dividido por classes e que para cada uma estaria destinada um tipo de educação. Por 

isso não compartilhava da ideia de universalização da educação, pois ricos e pobres tinham 

papéis bastante definidos na ordem social.  

Na direção oposta a esse movimento de consolidação da sociedade capitalista, a 

educação anarquista e libertária propunha um rompimento com a lógica da proposta 

educacional liberal, comprometida com a manutenção da ordem social burguesa, como 

sinaliza Coelho: 

“[...] a concepção libertária de educação provém de um cunho altamente 
político emancipador [...] a formação completa do homem, para que ele o 
seja, na plenitude filosófico-social da expressão. É assim que essa educação 
se faz concomitantemente sensitiva, intelectual, artística, esportiva, 
filosófica, profissional e, obviamente, política” (2009, p. 87-88). 

 

 Nessa visão emancipatória um dos principais expoentes desse movimento foi o russo 

Mikhail Bakunin. De acordo com Moraes (2009), ele tratou da formação dos operários sob 

uma perspectiva integral, valorizando a importância do acesso à ciência pelos trabalhadores, 

numa perspectiva de integração entre o ensino teórico-científico e o ensino prático ou 

industrial.  Corroborando com a mesma visão, outro pensador do movimento anarquista, o 

francês Pierre-Jouseph Proudhon, segundo Gallo (2012), também aponta para essa questão da 

união entre teoria e prática propondo uma formação politécnica para o trabalhador. Essas 

posições alinham-se muito à concepção gramsciana de escola apresentada anteriormente neste 

texto, assim como, às discussões acerca do ensino integrado que trataremos mais adiante. 
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  Os conceitos de omnilateralidade e politecnia têm origem nas concepções marxistas e 

influenciaram significativamente as concepções de educação anarquista e libertária 

apresentadas acima, assim como o próprio Gramsci. Embora contenham algumas distinções, 

tais conceitos estão estreitamente ligados, “[...] politecnia e omnilateralidade se 

complementam no processo desde a formação do sujeito social revolucionário até a 

consolidação do Ser social emancipado” (SOUZA JUNIOR, 2009). A formação omnilateral 

compreende o homem como “ser” em toda a sua amplitude e múltiplas instâncias, com uma 

visão crítica e aberta à constante possibilidade de transformação social e política, como 

abaixo explicitado: 

 

O homem omnilateral é aquele que se define não propriamente pela riqueza 
do que o preenche, mas pela riqueza do que lhe falta e se torna absolutamente 
indispensável e imprescindível para o seu ser: a realidade exterior, natural e 
social criada pelo trabalho humano como manifestação humana livre [...] 
homens que se afirmam historicamente, que se reconhecem mutuamente em 
sua liberdade e submetem as relações sociais a um controle coletivo, que 
superam a separação entre trabalho manual e intelectual [...] é uma busca da 
práxis revolucionária no presente [...] elementos de ruptura para com as 
unilateralidades burguesas são exercitados cotidianamente por meio de 
relações diferenciadas com a natureza, com a propriedade, com o outro, com 
as crianças, com as artes, com o saber, por intermédio de relações éticas de 
novo tipo. (SOUZA JUNIOR, 2009) 

 

 Na busca por alcançar esse “Ser social emancipado”, esse homem omnilateral, a 

politecnia propõe uma formação onde o trabalhador, a partir do conhecimento dos 

fundamentos teóricos e científicos da sua atividade prática, possa estabelecer uma relação 

mais política no interior do processo produtivo e no mundo trabalho como um todo. A 

educação politécnica teria esse papel de atuar no interior das relações capitalistas de 

produção, com uma perspectiva de transformação das estruturas de alienação pelo trabalho.  

 

A politecnia é a formação dos trabalhadores no âmbito da sociedade 

capitalista que, unida aos outros elementos da proposta marxiana de educação, 

deve encontrar o caminho entre a existência alienada e a emancipação humana 

em que se constrói o homem omnilateral [...] Na consideração de Manacorda 

o conceito de omnilateralidade representa uma formação mais ampla, mais 

avançada, mas não antagônica ao metabolismo do capital. (SOUZA 

JUNIOR, 2009, grifo nosso). 
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 Nessa perspectiva o papel da cultura e da arte torna-se crucial, pois possibilita a 

ampliação da percepção sobre si mesmo e sobre a realidade. Redimensiona a percepção de 

mundo ao favorecer o olhar sobre a “teia” complexa de relações sociais, inaugurando a 

existência de novas camadas de compreensão nubladas pelos diversos mecanismos de 

afirmação e sedimentação de ideologias  presentes nas mais diversas esferas da vida social. 

 As concepções de formação integral, formação omnilateral e formação politécnica 

convergem em sua compreensão do homem em sua totalidade como “Ser” em suas variadas 

dimensões: cognitiva, afetiva, social, estética e etc. Assim como, na sua expectativa por 

construir uma cidadania menos anestesiada e menos refém dos mecanismos sutis de produção 

de falsos consensos, na busca por uma sociedade com mais igualdade. Concepções essas, 

estreitamente ligadas aos objetivos do ensino da arte na educação formal. 

  A visão de integralidade na educação perpassa todas essas correntes abordadas nesse 

tópico. E, todas elas reafirmam a necessidade de formar o homem de maneira ampla, em todas 

as suas potencialidades, desde a Paidéia Grega, passando pelo ideal original do Iluminismo, 

até as concepções anarquistas e libertárias que tanto se alinham com a perspectiva marxista e 

gramsciana, de omnilateralidade e politecnia. Todas compartilhando o mesmo entendimento 

de que nas diversas instâncias de formação do indivíduo, a dimensão artística, cultural e 

estética são fundamentais para essa completude, para uma educação verdadeiramente plena, 

integral.  

 Os conceitos apresentados neste tópico estão em consonância com as atuais 

perspectivas de ensino integrado que estão em processo de construção e representam ainda 

uma proposta educacional cheia de desafios e contradições, como veremos no decorrer da 

pesquisa. 

 

1.4 O conceito de ensino integrado: fim da dualidade?  

 

O ensino médio integrado ao ensino técnico, no Brasil, na perspectiva integral, 

omnilateral e politécnica apresentada no tópico anterior, é uma proposta em construção, e 

relativamente recente. A partir dos anos de 1980, ganhou força um movimento por parte de 

alguns educadores na direção de uma proposta educacional comprometida com estas 

concepções. Após algumas lutas e embates, a referida proposta sofreu alguns golpes e 
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algumas vitórias, que veremos mais detalhadamente no próximo capítulo ao abordar as 

políticas para a educação profissional.  

Neste tópico propomos a observação da natureza desta proposta, suas especificidades e 

sua relação com os conceitos anteriormente abordados. O ensino integrado na visão 

apresentada até este ponto do texto, ou seja, uma visão ampla e crítica de educação, 

compreende o termo “integração” como algo que reflete uma concepção mais ampla do que 

apenas “compreender o ensino médio integrado à educação profissional como uma forma de 

relacionar processos educativos com finalidades próprias em um mesmo currículo” 

(CIAVATTA, RAMOS, 2011, p. 31) Certamente, este estudo tem como objetivo a realização 

de uma reflexão acerca da organização curricular de cursos integrados, mas é imprescindível 

ressaltar que a observação desses processos tem como perspectiva maior a investigação dos 

possíveis caminhos no “chão da escola” para a integração na concepção ampla que nos 

referimos.   

De acordo com Coelho, “podemos discuti-la [a educação integral] levando em 

consideração tendências que a caracterizam contemporaneamente, como a que se apresenta no 

binômio educação/proteção, educação integral/currículo integrado ou educação 

integral/tempo escolar (...)” (2009, p. 83, grifo nosso). A relação educação integral/currículo 

integrado, à princípio, aponta para uma proposta que corrobora com as perspectivas político-

filosóficas que vimos apresentando nos tópicos anteriores, pelo menos no plano teórico. 

Porém, em que medida a integração curricular proposta para o ensino médio integrado ao 

técnico caminha em direção a uma proposta de educação integral? Essa questão pretende-se 

verificar no capítulo 3 a partir dos dados coletados na pesquisa de campo. 

Entretanto, podemos inferir a partir do resultado de algumas pesquisas acadêmicas, 

que o currículo efetivado em algumas instituições aponta para uma não-efetivação da 

integração, e sim, para uma justaposição de disciplinas. Todavia, sinalizam também para 

diversas ações pedagógicas que estão sendo realizadas na tentativa de achar caminhos para 

essa integração de fato. 

Nesse sentido, tal perspectiva contém um projeto de sociedade e de cidadania 

almejadas, e estes, se encontram numa arena de disputas entre os diversos atores sociais e seus 

interesses. Compreendendo o campo educacional como campo constantemente “em 

processo”, congregamos com as ideias abaixo citadas: 
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“Estudos sobre a formação integrada evidenciam as dificuldades, mas não a 
impossibilidade de sua implantação, desde que apoiados por um projeto firme 
e coerente para sua realização, que supõe: a superação da mentalidade 
conservadora dos padrões pedagógicos vigentes, assim como de posições 
políticas adversas ao discurso da formação integrada e da educação 
emancipatória que tenha base na crítica à sociedade de mercado; gestão e 
participação democrática nas instituições educacionais; estudo e qualificação 
conceitual e prática dos professores; envolvimento do quadro docente 
permanente e transformação dos vínculos precários de trabalho para 
proporcionar a todos os professores condições materiais (instalações, 
laboratórios etc.) e condições dignas de trabalho, salariais, de carreira e 
compromisso com as instituições” (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 36) 

 

Do mesmo modo, concordamos com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p.45, grifo 

nosso), que “a integração do ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade 

conjuntural – social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive para os filhos 

dos trabalhadores”. Nessa perspectiva, sabe-se também, que a organização do currículo sob a 

forma tradicional de acúmulo de conteúdos e informações, muitas vezes desprovidos de 

unidade e sentido mais amplo, é uma questão que urge em ser debatida.  

Mas a questão da dificuldade de implantação do ensino integrado não se encontra 

apenas no que tange às dificuldades de integrar o currículo. Segundo Ciavatta e Ramos 

(2011), os limites sinalizados por inúmeros trabalhos acadêmicos para esta implantação 

efetiva, encontram-se em dois planos: de “natureza estrutural e conceitual” (Ibid, 2011, p.34). 

Ainda segundo as autoras, a questão conceitual “é, na verdade, expressão da disputa por 

hegemonia entre as classes” (Ibid, 2011, p. 34).  

De acordo com Frigotto (2005, p. 17), para que o ensino integrado se realize como 

um novo modelo educacional diferenciado do “imediatismo tecnicista, produtivista e 

economicista” duas questões são importantes: a extensão do tempo de escolaridade e a 

consolidação de uma perspectiva verdadeiramente integrada e omnilateral. Na sua visão, isso 

contém alguns desafios, entre eles: 

 

Desconstruir, primeiramente, do imaginário das classes populares, o 
entulho ideológico imposto pelas classes dominantes da teoria do capital, da 
pedagogia das competências, da empregabilidade, do empreendedorismo e 
da ideia que cursinhos curtos profissionalizantes, sem uma educação básica 
de qualidade, os introduzem rápido ao emprego. O segundo desafio é a 
mudança no interior da organização escolar, que envolve formação dos 
educadores, suas condições de trabalho, seu efetivo engajamento e mudanças 
na concepção curricular e prática pedagógica. (...) o terceiro desafio envolve 
a sociedade civil e política. Trata-se de criar as condições objetivas e 
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subjetivas para viabilizar em termos econômicos e políticos este projeto” 
(FRIGOTTO, 2005, p. 17, grifo nosso). 

 

É importante ressaltar que, atualmente, a integração entre ensino médio e técnico, é 

“uma proposta de travessia para a superação da dualidade e fragmentação” (CIAVATTA; 

RAMOS, 2011, p. 29), e que, embora ela encontre muitos desafios para a sua concretização, 

acreditamos que sua busca seja válida e necessária, pois, como dito anteriormente, a educação 

não é neutra, é sempre um ato político. Portanto, o conceito de ensino integrado encontra-se 

em processo de construção dos caminhos para o fim da dualidade, conforme a pergunta inicial 

deste tópico. 

A partir dessas reflexões convidamos o leitor a iniciar o capítulo seguinte com uma 

pergunta suscitada pelo trecho acima citado: Qual a possibilidade de contribuição da arte na 

desconstrução do entulho ideológico? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

40 

2 O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO: DA CONSTRUÇÃO SEMINAL NO 

ÂMBITO ESCOLAR ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

            Durante todo o século XX, propostas para o ensino da arte na educação escolar 

surgiram e passaram também por importantes redefinições. Embora, a perspectiva atual seja 

de tratar a arte e suas linguagens como área de conhecimento com uma epistemologia 

específica e um conjunto de reflexões teórico-conceituais próprias, num primeiro momento 

isso não foi o que ocorreu. Para melhor entender esse processo, faremos uma recuperação de 

parte dessa trajetória para compor a discussão e, posteriormente, situá-la no campo da 

educação profissional, mais especificamente, no ensino médio integrado, foco deste estudo. 

 

2.1 Antecedentes históricos do ensino da arte: das primeiras experiências em instituições 

escolares aos movimentos dos arte-educadores nos anos 80 

 

Ao longo da história, a arte tem sido espelho crítico da sociedade e campo de 

comunicação e expressão. Não é incomum percebermos como um entendimento amplo e 

geral, que toda e qualquer organização social tem uma dimensão cultural e artística própria. 

Da mesma forma, as nações também se reconhecem através da construção de uma identidade 

cultural e artística. A produção cultural, em todas as suas manifestações, tanto eruditas quanto 

populares, constitui patrimônio da humanidade. 

 Apesar desta importância, o acesso à arte e suas expressões, tanto atualmente quanto 

no passado, ainda não foi garantido de modo amplo, irrestrito e democrático. Seu caráter de 

“luxo” destinado às elites e aos que dispõem de tempo e recursos para sua fruição perpassou a 

história da sociedade ocidental e descortina um processo de exclusão das camadas populares 

de determinados campos de conhecimento. A arte em suas múltiplas manifestações, “em 

nossa sociedade de classes [...] tornou-se ‘capital cultural’ [...] servindo às disputas de poder 

em diversos campos sociais” (PENNA et al, 2001, p. 164). 

 Quanto a esta questão, a escola assume um papel peculiar. Ao constituir-se como 

sistema de ensino pode favorecer a ampliação do acesso aos bens culturais aos que não teriam 

tal possibilidade em outras esferas da vida social e que têm a escola como única oportunidade 

deste acesso. Portanto, em instituições de ensino com perspectivas democráticas, o acesso aos 

bens culturais e artísticos torna-se um direito, para que não se perpetue a lógica excludente 

em que um determinado conhecimento destine-se a um determinado segmento da sociedade. 
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Conhecimentos estes que “poderiam não apenas enriquecer a vida de cada um, mas também 

constituir um capital cultural que lhes permitiria uma participação mais ampla e ativa na 

sociedade” (PENNA et al, 2001, p. 164). 

 Partindo dessas premissas, entendemos que a arte e a cultura, como dimensão inerente 

ao humano, não podem ter sua importância reduzida, ou mesmo suprimida, principalmente na 

etapa da educação básica, visto que são “[…] formas humanas de expressão semiótica […] 

processos de representação simbólica para comunicação do pensamento e dos sentimentos do 

ser humano” (JAPIASSU, 2008, p. 28). Dentro dos limites desta pesquisa, faremos uma 

reflexão sobre alguns aspectos desse percurso que pensamos ser relevantes para nosso estudo.  

 Penna et al (1995, p. 127) apontam o período compreendido entre a criação da 

Academia Imperial de Belas-Artes, em 1816, e a criação da Lei Federal 5692/71, como de 

fundamental importância para se compreender o ensino da arte no Brasil associado à uma 

“des-elitização” do acesso aos bens culturais. Entre esses dois marcos o ensino da arte passou 

gradualmente por uma transformação que ampliou consideravelmente seu acesso a mais 

camadas da sociedade. O que, num ponto inicial, quando da criação da respectiva Academia, 

estava restrito a uma pequena elite imperial, no século seguinte tornava-se componente 

curricular obrigatório nas escolas de ensino fundamental e médio de todo o país. Portanto, há 

nesse processo, uma democratização no acesso à arte que foi sendo conquistada ao longo dos 

anos, apesar de todas as contradições ainda existentes na forma com que a Lei 5692/71 

estruturou a disciplina de educação artística. 

 Durante esse período, destacaremos alguns marcos que foram importantes para o 

processo de consolidação do ensino da arte no âmbito escolar: a fundação do Colégio Pedro 

II, ainda na primeira metade do século XIX, que já incluía no seu currículo o ensino da arte, 

nas linguagens de música e desenho; o movimento da Escola Nova no Brasil na década de 

1930, que instituiu novas concepções de ensino da arte; a instituição da iniciação artística, 

ainda como atividade complementar na 1a. Lei de Diretrizes e Bases de 1961 e, finalmente, a 

instituição da obrigatoriedade da educação artística pela Lei 5692 em 1971. Incluiríamos, 

ainda, no período imediatamente após o recorte acima proposto, como parte importante desse 

processo de consolidação, o movimento dos arte-educadores, já na década de 1980, que lutava 

por uma série de demandas no sentido de consolidar o ensino e a pesquisa em arte no Brasil. 
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           É importante destacar que, no desenvolvimento histórico do processo de ensino da arte, 

algumas atividades artísticas já ocorriam em estabelecimentos educacionais, nos diversos 

níveis e modalidades, a critério de cada instituição, mesmo sem um caráter oficial ou uma 

obrigatoriedade legal, que será estabelecida apenas em 1971. Assim como, o ensino da arte 

ainda não se estruturava por meio de variadas linguagens artísticas, o que ocorreria apenas na 

segunda metade da década de 1990, como trataremos mais especificamente ainda neste 

capítulo.  

            No entanto, observar as experiências iniciais, fora do contexto da obrigatoriedade 

legal, é uma questão relevante para uma visão mais ampla sobre os elementos que, pouco a 

pouco, ajudaram a constituir o atual cenário acerca da arte e suas múltiplas linguagens 

artísticas no ensino escolar. Dessas reflexões, é possível compreender os espaços 

conquistados por esta área de ensino, a participação de cada linguagem artística nessa 

trajetória e a origem de algumas incompreensões herdadas. É para estas reflexões que nos 

debruçamos a seguir. 

            Segundo Santana (2009, p. 64), “a gênese do ensino artístico no Brasil deu-se 

formalmente em 1816, com a criação da Escola de Ciências, Artes e Ofícios, e da Academia 

Imperial de Belas-Artes”. Essas escolas foram criadas por uma demanda ligada à chegada da 

família real portuguesa ao Brasil. Ainda segundo o autor, a literatura relata que o ensino 

desenvolvido por estas instituições estava permeado por um certo preconceito pois os 

“professores-artistas” não consideravam a cultura aqui produzida, como também, eram 

considerados menos prestigiados quando comparados aos poetas e escritores. Essa gênese 

reflete a pouca valorização da nascente cultura nacional e suas manifestações artísticas que, 

em grande medida, teve influência na importância e espaços que atribuímos à arte em nossa 

sociedade nos dias atuais. 

            Nesse cenário, o ensino do desenho começa a ganhar espaço nas instituições de 

ensino. De acordo com Santana (2009, p.64), esse fato se deu por um predomínio das ideias 

positivistas e liberais que valorizavam um domínio técnico suscitado pelo “aprendizado do 

desenho geométrico que, via de regra, não levavam em consideração a cultura nativa”. 

Portanto, muitos preconceitos e incompreensões que ainda perduram nos dias atuais acerca da 

validade de uma maior diversidade de linguagens artísticas, como por exemplo, o teatro e a 

dança no espaço escolar, remontam a esse período.  
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 Os primeiros registros da presença da arte em estabelecimentos de ensino elementar 

podem ser encontrados nesse mesmo período, a primeira metade do século XIX, excetuando-

se o período colonial onde os jesuítas utilizavam o teatro para a catequese, pois esta atividade 

não se configurava com os fins escolares como estamos tratando neste estudo.  

 Conforme Santana (2009) nos apresenta, temos oficialmente documentada, a presença 

da música e do desenho como linguagens oferecidas no currículo, em uma das instituições de 

ensino mais tradicionais do país, o Colégio Pedro II, fundado em 1837. De acordo com o 

autor, “de sua tabela de estudos constavam Música Vocal e Desenho Figurado em todos os 

sete anos de escolaridade” (Ibid, 2009, p. 65).  

 Como tal instituição destinava-se às elites do Império e encontrava-se num centro 

urbano,  capital do país à época (a cidade do Rio de Janeiro), podemos, então, notar que este 

tipo de conteúdo na educação escolar tinha sua importância e espaços garantidos para a 

formação dos filhos dessa mesma elite. 

 Naquele momento, valorizava-se o caráter disciplinar da música e o caráter 

instrumental do desenho como prática para o desenvolvimento de habilidades técnicas. Outras 

linguagens artísticas para além da música e desenho ainda não haviam conquistado um espaço 

próprio e específico nesses ambientes.  

Foi apenas a partir dos anos de 1930, com a Escola Nova, que a arte na educação 

escolar passou a ter uma significativa expansão como atividade pedagógica, nas diversas 

linguagens artísticas para além de desenho e música, assumindo, assim, um outro caráter. A 

partir daí, seu espaço na educação brasileira vem se constituindo e se transformando de modo 

mais presente e ampliado.  

O movimento da Escola Nova no Brasil ganhou força a partir do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, documento que propunha uma reorganização da educação 

brasileira e se opunha a um ensino tradicional. Este movimento originou-se de uma corrente 

pedagógica de inspiração liberal que emergiu anos antes nos Estados Unidos. Teve uma 

grande adesão no período por parte de intelectuais e educadores. 

No que se refere à questão da arte, os preceitos escolanovistas compreendiam o seu 

papel na educação como atividade de liberação das emoções, visando questões genéricas, tais 

como: trabalhar a voz e o corpo, estimular a criatividade, facilitar as relações interpessoais, 

entre outros. De acordo com Koudela (2002a), esse caráter de atividade exclusivamente 

espontânea direcionava o ensino da arte para objetivos de fundo psicológico, minimizando sua 



 

 
 

44 

compreensão como área de conhecimento composta por códigos próprios. Embora tais 

preceitos já não sejam mais difundidos como perspectiva principal para o ensino da arte, foi a 

partir deles que houve a inserção da modalidade como prática pedagógica na escola formal, 

englobando, além da música e do desenho, o teatro e as artes plásticas. 

Este respeito à espontaneidade e à liberdade, preconizados pela Escola Nova em 

relação ao ensino da arte, culminou na realização de atividades sem um objetivo pedagógico 

definido e as práticas acabavam por se desenvolver de forma superficial naquele contexto, 

como nos apresenta Peregrino: 

 

A ênfase nesse processo, nessas atividades ditas expressivas, 
sensibilizadoras e criativas  difundiu  a  falsa  crença  de  que  o  importante  
era  proporcionar  ao  indivíduo  a oportunidade de criar, de expressar, sem 
nenhum tipo de interferência por parte do professor, como se a criatividade 
não pudesse, não devesse ser educada. Não se cuidava de orientar essa 
criatividade, de reelaborá-la, tal como se trabalhava outras aptidões, no 
sentido de que dela resultasse algo significativo (1995, p.26) 

 

Nesse período, de acordo com Koudela e Santana (2005), as bases metodológicas para 

o campo da arte foram se construindo a partir das orientações teórico-conceituais trazidas do 

campo da psicologia e da educação. Percebemos o quanto alguns conceitos equivocados 

acerca da expressividade e da criatividade nas atividades pedagógicas com a arte 

permanecem, ainda hoje, bastante presentes no imaginário das pessoas e acabam por difundir 

de forma genérica sua finalidade no espaço escolar. 

Entretanto, não podemos negar a importância que tais perspectivas tiveram no 

processo de construção e afirmação desta área, ao trazer à tona o universo da arte-educação 

para dentro do espaço escolar de forma mais ampliada.  Apesar de as práticas artísticas já 

estarem presentes em algumas instituições de ensino como atividades complementares, com 

sua presença facultativa e estabelecida segundo critérios próprios, a abertura promovida pela 

Escola Nova vai contribuir muito para a consolidação desse espaço e para as futuras reflexões 

sobre as suas possibilidades metodológicas para além das orientações do campo da psicologia. 

Não podemos deixar de salientar, contudo, o caráter elitista ainda presente na referida 

proposta educacional. Se por um lado, esse é um momento em que a arte ganha um espaço 

pedagógico definido nas escolas, por outro podemos perceber que seu acesso ainda não era 

democrático. Ao demandar um número restrito de alunos para suas atividades, assim como, 



 

 
 

45 

bibliotecas equipadas, materiais e espaço físico adequado, a proposta escolanovista não 

contemplava instituições que não possuíam tais condições e que, justamente, destinavam-se às 

camadas populares.  

          Após esse período, nas Leis Orgânicas de Ensino que regulamentaram o ensino 

primário, secundário, industrial, comercial, agrícola e normal, entre os anos de 1942 e 1946, 

fez-se referência às Artes através das disciplinas de desenho e canto orfeônico (BRASIL, 

1942a, 1942b, 1943, 1946a, 1946b, 1946c). Tal situação reitera, novamente, a presença da 

música e do desenho como linguagens tradicionalmente escolhidas pelas instituições de 

ensino, como já citado.  

            Apenas em 1961, a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN 4024/61, o ensino da arte passa a ser tratado de forma um pouco mais aberta e 

flexível. Em seu artigo 38, inciso IV, a Lei apresenta como normativa para a organização do 

ensino de grau médio, a realização de atividades complementares de iniciação artística 

(BRASIL, 1961, grifo nosso).  

            Entretanto, embora tenha havido referência às atividades artísticas tanto nas Leis 

Orgânicas quanto na LDBEN de 1961, foi apenas na Lei Federal 5692/71, promulgada no 

período da ditadura militar, que seu ensino tornou-se obrigatório dentro do currículo como 

atividade regular e não apenas complementar. No referido documento instituiu-se a disciplina 

de Educação Artística através de seu artigo 7, que diz:  

 
Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, 
Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de 1 e 2 graus, observando quanto à primeira o disposto no 
Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969. (BRASIL, 1971, grifo 
nosso) 

 
 

            Tal medida, apesar de estabelecer pela primeira vez um espaço oficial para a arte no 

currículo escolar obrigatório, acarretou algumas tensões acerca de sua aplicação. O 

componente curricular que se intitulava Educação Artística tinha como proposta a 

polivalência no ensino das artes. Isto significava que um mesmo professor abordava diversas 

linguagens artísticas – teatro, dança, artes plásticas e música. Porém, como cada linguagem é 

composta por universos de conhecimentos bastante específicos, dotados de suas teorias e 

técnicas, a proposta resultou, em grande medida, em atividades desenvolvidas 

superficialmente e, muitas vezes, sem finalidade específica. Essa situação gerou “uma 
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confusão epistemológica que misturou concepções estéticas, áreas de conhecimento e 

tendências pedagógicas” (SANTANA, 2009, p. 28).  

               Podemos destacar, também, como desafio à oferta deste componente a ausência de 

professores qualificados para ministrá-lo. Não havia ainda um curso superior de Educação 

Artística que atendesse a esta proposta de ensino que se delineava. “Os primeiros cursos 

universitários preparatórios do professor de educação artística só foram implantados três anos 

após a publicação da Lei” (JAPIASSU, 2008, p. 64). Ou seja, da publicação da referida Lei 

até a formação da primeira turma passou-se um período de aproximadamente sete anos. 

Portanto, houve um grande hiato entre a oferta da disciplina de Educação Artística nas escolas 

e a formação dos primeiros professores formados em Licenciatura em Educação Artística. 

Como desdobramento dessa falta de profissionais qualificados para conduzir as ações 

educativas, desenvolveu-se, por diversos anos em muitas escolas, um trabalho de qualidade 

discutível, com professores de outras áreas ministrando a disciplina para completar sua carga 

horária, fazendo uso de práticas de cunho recreativo e pouco aprofundadas, com a prevalência 

de atividades de desenho livre ou no atendimento a atividades festivas e comemorativas. 

Como resultado deste cenário: 

 

Os professores estavam totalmente confusos acerca de metodologia e 
envolvidos na tarefa de entender seu papel de agentes da polivalência; 
preocupados em obedecer à legislação, ensinavam – sem saber como – 
música, teatro e artes plásticas, ao mesmo tempo. Na melhor das hipóteses, o 
resultado das aulas era um show de variedades onde se ouvia disco, 
gesticulava e desenhava o que se queria. O professor cumpria sua tarefa de 
animador de auditório, mas continuava ignorando a finalidade da animação 
(BARBOSA, 1985, p. 24). 

 

 Toda essa confusão suscitada pela Lei 5692 de 1971 e pelos desdobramentos descritos 

acima gerou uma grande mobilização dos profissionais ligados à área de arte. Após anos de 

mobilização dos arte-educadores, através de múltiplas associações profissionais e entidades 

acadêmicas, com especial referência à Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB), 

algumas conquistas foram conseguidas. De acordo com Santana (2009), essas múltiplas 

organizações e encontros entre os arte-educadores fizeram surgir um debate amplo sobre 

temas ligados à pedagogia do ensino da arte, tais como: “alfabetização estética, 

experimentação artística, desenvolvimento do trabalho pedagógico, pesquisa em arte, etc.” 

(2009, p. 89).  
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Esse movimento que ocorreu ao longo de mais de uma década culminou com a mudança 

do ensino polivalente que se intitulava Educação Artística pelo ensino das linguagens 

artísticas em suas especificidades com a promulgação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) e com a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997, 2000, 2002), como veremos mais 

detalhadamente a seguir. 

 

2.1.2 As mudanças promovidas pela LDBEN 9394/96 e PCN’s 

 

 Como vimos no tópico anterior, o campo do ensino da arte vem se constituindo e se 

modificando no decorrer dos anos. Após esse período de mobilizações e de aprofundamento 

teórico-conceitual promovido pelos esforços de professores e pesquisadores através de 

encontros, congressos e múltiplas organizações associativas, houve uma significativa 

mudança de paradigmas para o ensino escolar das linguagens artísticas. A partir dos anos de 

1990, a arte vai começar a assumir uma nova perspectiva pedagógica e um novo espaço na 

política educacional brasileira com a publicação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9394/96 e com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. 

 O contexto de elaboração desses documentos foi de grandes embates no campo 

teórico-conceitual. Podemos afirmar que dois projetos antagônicos de sociedade estavam 

sendo disputados e a tramitação da LDBEN tornou-se bastante conturbada.  

 Os anseios de uma significativa parcela da sociedade estavam sendo sedimentados de 

forma democrática desde o final da década anterior, através de múltiplos fóruns de discussão 

que envolveram segmentos diversos da sociedade. No entanto, uma parte importante do 

conteúdo destas propostas foi esvaziado por um projeto substitutivo que na fase final de 

tramitação da Lei ignorou este movimento democrático e desconsiderou muitos pontos 

amplamente acordados. Com isso, foi publicada uma LDBEN em 20 de dezembro de 1996 

que continha muita ambiguidade e flexibilidade de interpretação. O contexto de sua 

elaboração suscita diversos vieses de observação, porém, iremos nos ater ao que tangencia o 

campo da arte e da cultura. 

  Tal campo apresenta-se nos princípios fundamentais que definem o ato educativo na 

LDBEN 9394, de 1996. Em seu primeiro artigo, que define Educação, cita as manifestações 
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culturais como parte integrante dos processos formativos. Em seguida, em seu artigo 3º, 

inciso II, estabelece como princípio a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1996). Ou seja, afirma o caráter 

fundamental destas atividades. 

 No que tange diretamente à disciplina oferecida no espaço escolar, a referida Lei 

manteve a sua obrigatoriedade, porém, sob novas diretrizes. Ao modificar a nomenclatura do 

componente curricular de “Educação Artística” para “Arte”, promoveu um primeiro passo, no 

plano teórico, em direção ao fim da polivalência. Isso representou uma conquista e uma 

avanço na consolidação da arte como área de conhecimento na educação escolarizada. Em seu 

artigo 26, parágrafo 2, o texto diz: 

 

O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos (BRASIL, 
1996). 

 

 Entretanto, essa conquista não foi completa. Por um lado, o fato de ela manter a 

obrigatoriedade e alterar a nomenclatura contempla significativamente as expectativas dos 

novos pensamentos sobre ensino da arte. Por outro, contudo, a redação da Lei 9.394/96 não 

apresenta textualmente as linguagens artísticas que compõem a disciplina. Então, o termo 

“arte” acaba por possibilitar diferentes compreensões de seu significado, gerando múltiplos 

entendimentos e aplicações do termo por parte de todos: alunos, pais e demais profissionais 

ligados ao ensino. 

 No processo de elaboração da referida lei houve a preocupação com a explicitação no 

texto de quais linguagens compunham o componente curricular Arte. Entretanto, na versão 

final que foi aprovada para publicação retirou-se o trecho que esclarecia a existência dessas 

diferentes linguagens artísticas e que estava contido na proposta anterior. Podemos verificar 

esta questão no trecho abaixo descrito: 

 

O texto anterior ao substitutivo Darcy Ribeiro (PL 101/93) dizia no artigo 

33, parágrafo 2, que, ‘entende-se por ensino de arte os componentes 

curriculares pertinentes às artes musicais, plásticas, cênicas, desenho e 
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demais formas de manifestação artística’ (FERRAZ e FUSARI, 1995 apud 

JAPIASSU, 2008, p. 66).  

 

Essa retirada dificultou o processo de superação do ensino polivalente, ao deixar 

espaço para múltiplas interpretações. Apenas com os PCN’s esta questão irá se delinear com 

mais consistência, como veremos um pouco mais a frente. 

Além disso, há mais uma situação exposta no texto que também motiva múltiplas 

possibilidades de interpretação. Apesar de estar explícita a participação da arte na educação 

básica como componente curricular, o texto não sinaliza em quais e quantos anos será exigida 

a sua oferta, apenas apresenta a “obrigatoriedade nos diversos níveis”. Esta é uma afirmação 

genérica que não garante sua oferta em todos os anos de cada nível. Tal situação, portanto, 

permite uma interpretação livre por parte das instituições para oferecer este componente 

curricular em apenas um ano.  

No ensino médio, em geral, a interpretação tende a ser pelo mínimo possível, isto é, 

em um ano apenas, por conta da disputa por carga horária que hierarquiza as disciplinas. Esta 

questão agrava-se na modalidade de ensino profissional de nível médio, pois a grande maioria 

dos cursos oferece uma justaposição das disciplinas, o que promove um aumento expressivo 

da carga horária dos cursos e, portanto, uma questão concreta de disputa por espaço. 

Sem que haja um movimento em direção à construção de um currículo integrado, essa 

simples justaposição favorece a marginalização de determinadas disciplinas em detrimento de 

outras que têm sua definição legal menos flexível. Os cursos passam, então, a fazer uma 

espécie de “malabarismo” para oferecer todas as disciplinas técnicas e todas as disciplinas 

propedêuticas no ano letivo.  

Como mais um fator complicador para o ensino da arte, surge a Lei 11769/08 

(BRASIL, 2008) e a obrigatoriedade do ensino específico de música, que foi estabelecido pelo 

artigo 26º, parágrafo 6º: “a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

componente curricular de que trata o §2º deste artigo” (BRASIL, 1996). A inserção de apenas 

uma das linguagens, mesmo sendo sinalizada a sua não-exclusividade, enfraquece as demais, 

pois as instituições, carentes de vagas para professores, passam a realizar concursos apenas 

para a área de música por conta de sua obrigatoriedade legal. Atualmente está em tramitação o 

Projeto de Lei 7032/2010 que busca incluir as outras linguagens artísticas para equalizar essa 
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questão. Até o encerramento desta pesquisa o referido projeto encontrava-se para apreciação 

do Senado Federal.  

Então, temos ao menos dois grandes problemas suscitados pela LDBEN 9304/96: (1) 

pode-se oferecer qualquer linguagem artística – apenas uma ou todas – a critério de cada 

instituição (mas como a música é a única que tem sua obrigatoriedade citada, ela acaba por 

assumir uma maior relevância entre as outras) e (2) a oferta da arte como disciplina não é 

obrigatória em todos os anos, mas apenas em todos os níveis (portanto, também a critério das 

instituições, pode-se oferecê-la com carga horária mínima). Estas duas questões no campo 

educacional promovem uma multiplicidade de formatos possíveis onde a continuidade e o 

aprofundamento do aprendizado em arte acaba por ser afetado e minimizado. E tudo isso 

contribui também para perpetuar incompreensões e distorções acerca da finalidade deste 

componente no âmbito escolar eternizando pré-conceitos. 

Além dessas questões, é curioso observar um detalhe: a disciplina teve uma mudança 

de nomenclatura, mas o antigo termo parece persistir em ser usado –  educação artística – 

causando uma certa complicação conceitual. Sabe-se que esse nome está ligado a Lei Federal 

5692/71 (BRASIL, 1971) que criou a disciplina e que instituiu o ensino polivalente, 

amplamente discutido pelas entidades de arte-educação e combatido por anos até a conquista 

das especificidades das diversas linguagens.  

Portanto, o termo educação artística é uma espécie de “sinônimo” de polivalência. 

Contudo, o uso dos dois termos para designar o componente curricular ainda é recorrente. 

Mas é preciso atentarmos para os sentidos que são atribuídos a cada um deles. A própria 

legislação parece manter uma certa confusão conceitual, pois na LDBEN 9394/96 (BRASIL, 

1996) em seu artigo 26-A, parágrafo 2º, a expressão “educação artística” surge para designar a 

participação dos conteúdos sobre a cultura afro-brasileira e a cultura indígena no componente, 

que anteriormente foi definido como “arte”.  

 É tão complexa essa utilização dos termos que mesmo este texto tendo sido 

incluído mais de uma década após a publicação da lei, ainda há a presença dele no imaginário 

das pessoas. Como o texto foi incluído pela Lei 11645/08 (BRASIL, 2008), muitos anos 

depois, talvez não tenha sido considerada essa questão pelos grupos envolvidos em sua 

elaboração. Sinalizo esse fato para ilustrar o quanto ainda ocorrem equívocos nesse campo 

ainda em consolidação, e o quanto o ensino da arte ainda não tem seu espaço definido de 

forma ampla e disseminada. 
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 No contexto das mudanças promovidas pela atual LDBEN e pelo processo de reforma 

educacional promovido ao longo da década de 1990 – que trataremos mais detalhadamente ao 

abordar as políticas educacionais mais adiante – foram elaborados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Trata-se de um conjunto de documentos que norteiam e organizam as principais 

diretrizes de ensino no Brasil. Tais documentos abordam o ensino fundamental, em todos os 

seus ciclos, e também o ensino médio. Os PCN`s para o ensino fundamental foram elaborados 

antes do documento do ensino médio. Embora tenham assumido grande força nas diversas 

instâncias educacionais, ambos tinham caráter facultativo.  Sua elaboração suscitou múltiplas 

discussões sobre sua validade e abrangência. Apesar de sua relevância, tais questões 

extrapolam os limites deste estudo.  

 Contudo, um recorte sobre esse tema nos fornece algumas reflexões imprescindíveis. 

No que tange ao campo específico da arte os PCN’s representaram um avanço e uma 

complementação ao texto da LDBEN 9394/96. Com a explicitação das modalidades artísticas 

participantes do componente curricular “Arte”, de forma distinta e específica, houve um 

fortalecimento do processo de superação do ensino polivalente, tão almejado pelos 

educadores da área. Do mesmo modo, a apresentação da historicidade da arte como prática 

educativa de forma a delimitá-la e reconhecê-la como campo com abrangência teórico-

conceitual, abriu espaço para novos paradigmas de ensino, como citamos no início deste 

tópico. A estrutura proposta pelas orientações dos PCN’s 

 

[...] dão à área de Arte uma grande abrangência, propondo  quatro  
modalidades  artísticas:  (1)  Artes  Visuais – com maior amplitude que Artes 
Plásticas – englobando artes gráficas, vídeo, cinema, fotografia e as formas 
de produção resultantes das novas  tecnologias,  como  arte  em  computador;  
(2)  Música;  (3) Teatro;  e  (4)  Dança,  que  é  demarcada  como  uma  
modalidade  específica (PENNA, 2001, p. 33).  
 
 

 A partir da demarcação dessas modalidades artísticas que participam do componente 

curricular, os documentos apresentam os conceitos mais amplos, os objetivos e critérios de 

seleção de conteúdos e de avaliação para cada uma delas de forma específica. E junto a isso, 

estabelecem também uma diretriz geral para a área de arte em todas as suas linguagens, a 

partir de três eixos norteadores: apreciar, produzir e contextualizar. Tal diretriz origina-se da 

Proposta Triangular, elaborada pela educadora Ana Mae Barbosa, e que tem raízes na 

epistemologia das artes plásticas.  
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 Guardadas as devidas adaptações às especificidades de cada linguagem, para além das 

artes plásticas, esses eixos permanecem presentes em todos os documentos, tanto nos que 

tratam do ensino fundamental, quanto nos que abarcam o ensino médio. Procuram oferecer ao 

componente curricular estratégias para que a atividade artística seja compreendida em toda a 

sua amplitude de significação, embora também seja consenso na área que tais eixos não 

representam alternativa única para a abordagem da arte. 

 Essas questões que foram apontadas nos documentos apresentados neste tópico se 

inserem num contexto político mais amplo e complexo, que produziu reformas profundas na 

política e na economia, com amplas repercussões no campo da educação. Sobre tais questões 

conduziremos o próximo ponto deste capítulo. 

 
2.2 A política para educação profissional a partir dos anos 90: avanços e retrocessos 
 

Todo esse quadro de lutas promovidas no campo da arte-educação em busca de um 

ensino da arte mais aprofundado e democrático no âmbito escolar ia ao encontro dos anseios 

mais amplos de muitos profissionais e entidades da área de educação que também almejavam 

uma educação sob bases mais democráticas e emancipatórias.   

Podemos dizer que os anos de 1980 foram marcados pelo processo de 

redemocratização do país e que esse processo difundiu um movimento de grupos e 

intelectuais em direção à construção de uma sociedade com igualdade social e democrática. 

Nesse cenário, as perspectivas educacionais de cunho socialista, onde as discussões sobre uma 

pedagogia de caráter crítico e emancipatório, baseada em fundamentos de origem marxista, 

ganhavam força. Portanto, a educação profissional seria um campo fértil para um projeto 

educacional com estas concepções. 

 No entanto, as políticas que se seguiram ao longo da década seguinte desconstruíram 

todo um movimento democrático, que era expressão dos anseios de uma significativa parcela 

da sociedade, em prol de um projeto de reforma econômica, política e social que provocou um 

desmantelamento das conquistas e lutas travadas ao longo de anos, promovendo um 

retrocesso profundo no campo da educação. 
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2.2.1 A perspectiva neoliberal e as reformas na educação. 

 

 A partir dos anos de 1970, foram se estabelecendo novas dinâmicas nas relações 

econômicas mundiais provocadas pela mudança na base produtiva para a microeletrônica, que 

impactaram profundamente na organização das relações de produção. Houve um movimento 

do capital em direção à uma “acumulação flexível” (HARVEY, 1993), que representou uma 

flexibilização em diversos âmbitos: nos processos, nos mercados, nos produtos e no consumo.  

 As fronteiras financeiras foram sendo rompidas e o capital tornou-se algo não 

palpável, virtualizado. E como consequência dessa globalização dos processos econômicos, 

houve grande impacto também no plano político, social e cultural. A introdução de uma 

perspectiva de organização do trabalho totalmente diferente dos modelos fordistas e 

tayloristas7 passou a exigir novas habilidades do trabalhador e neste momento “atribui-se à 

educação o condão de sustentação da competitividade nos anos de 1990” (SHIROMA et al, 

2001, p. 47). 

 A reforma da educação no Brasil, que se delineou ao longo da década de 1990, 

caminhou em consonância com as políticas neoliberais que estavam em curso em grande parte 

do mundo e que refletiam essa nova fase do capitalismo internacional. As diretrizes assumidas 

promoveram mudanças no âmbito da sociedade política e econômica que impactaram 

diretamente nas formas de organização da estrutura educacional.  

 Neste contexto, as tensões sociais provocadas pelas crises estruturais oriundas do 

próprio sistema capitalista, serviram para difundir uma “hegemonia conservadora [...] que se 

manifesta em um certo ‘realismo’ político [...] cujo senso comum rendeu-se finalmente à dura 

e incontrolável facticidade da economia” (SHIROMA et al, 2001, p. 46). Nessa 

movimentação para a “consolidação do consenso” (Ibid, p. 46), os organismos internacionais 

tiveram um papel peculiar para a implantação dessas políticas e tentaram apaziguar a 

problemática social provocada pelas profundas desigualdades na distribuição da riqueza, 

principalmente na América Latina.  

 Esses organismos, apesar de seu caráter multilateral, foram criados para atuar na 

organização geopolítica internacional e atuam na implantação de políticas e relações 
                                                      
7 O modelo fordista/taylorista é um modelo de produção que está na base da formação do capitalismo e 
representa um modo de produção fragmentado onde cada trabalhador executa apenas uma parte desse processo 
de produção. Esse nome se origina do sistema de produção criado por Henry Ford para a produção de veículos 
em massa. 
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internacionais que visam o controle estratégico da dinâmica econômica, política e social entre 

as nações. E, consequentemente, atendem a interesses capitalistas. 

 Segundo Rizzotto e Bortoloto (2011, p. 794), a perspectiva neoliberal que tem como 

premissa básica uma concepção de Estado mínimo e o mercado como regulador da sociedade, 

na década de 1990, “paradoxalmente [...] esse mesmo Estado [foi] chamado a ajudar a 

resolver, agora, as sequelas deixadas pelas reformas econômicas”. E nesse “chamamento”, os 

conceitos de igualdade e justiça social assumem uma caraterística ambígua ao serem 

substituídos pelo conceito de equidade. Ainda segundo as autoras (2011, p. 794), tal conceito 

vai assumir um caráter de “ideia-força para o desenho de políticas sociais”, contudo, ressaltam 

que: 

 
A equidade, nessa perspectiva, contribuiria para a reprodução ampliada da 
nova ordem do capitalismo, uma vez que o conceito se pauta em uma 
concepção de justiça cujo princípio se refere ao acesso aos “mínimos 
sociais”, a fim de garantir a sobrevivência e a reprodução da força de 
trabalho nas novas condições de flexibilização, precarização e 
desregulamentação. 

 
 

Fundamentadas por essa lógica as entidades multilaterais exerceram forte pressão 

sobre os governos, principalmente na América Latina, para a execução de metas traçadas em 

cartilhas e uma infinidade de fóruns de discussão.  

Podemos sinalizar pelo menos dois pontos de inflexão nesse processo de afirmação 

dessas políticas: os compromissos firmados na Conferência Mundial de Educação para Todos, 

realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990; e os documentos elaborados pela Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe – CEPAL, em 1990 e 1992. Esses documentos 

foram alicerces para um conjunto de ações no plano político “mediante diagnósticos, análises 

e propostas de soluções cabíveis a todos os países da América Latina e Caribe” (SHIROMA et 

al, 2001, p. 47). 

Os conteúdos desses documentos visavam estabelecer compromissos mundiais para a 

implantação de políticas para a educação que favorecessem o alcance de condições básicas de 

cidadania, afinadas com a perspectiva de “mínimos sociais”  sinalizada anteriormente. Tais 

compromissos iniciais foram se desdobrando em múltiplas ações governamentais que, 

gradualmente, imbricaram-se com os interesses advindos do mercado de trabalho. 
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 Na esteira desses acontecimentos a introdução de conceitos de eficiência vindos do 

mundo empresarial promovia uma ressignificação das finalidades mais amplas da educação. 

Com isso, se desencadeou um novo modelo de organização escolar tanto no que tange à 

administração quanto aos processos educacionais, como apontado por Foster (2013, p. 99): 

 

A educação poderia agora ser totalmente gerenciada conforme critérios 
técnico-científicos e financeiros, tornando possível: (1) obter controle sobre 
o processo de trabalho dos professores; (2) subordinar a escolarização à 
criação de uma força de trabalho mais diferenciada e rotinizada; (3) 
privatizar a educação pública (ou ao menos apoderar-se de tanto quanto for 
possível de maneira a não encontrar grande resistência).  

 

A ausência de espaços para a reflexão mais densa e crítica sobre questões 

propriamente ligadas a pedagogia gerou um esvaziamento e uma distorção da definição de 

qualidade na aprendizagem, pois nesse novo modelo, “a relação custo-benefício e a taxa de 

retorno constituem as categorias centrais a partir das quais se define a tarefa educativa” 

(TORRES, 2009, p.138). 

 Do mesmo modo, a proliferação de sistemas de avaliação como um dos pontos 

centrais da reforma da educação, descortina uma perversa situação: são produzidas 

informações quantitativas que refletem uma falsa realidade e não promovem uma efetiva 

melhoria na qualidade do ensino, apenas criam mecanismos de controle que atendem a 

interesses privados em detrimento dos interesses sociais.  

 Essas novas situações produzidas por esse modelo de gestão da educação promoveu 

uma padronização dos processos, minimizou a figura do professor, criou sistemas de 

avaliação e controle superficiais que produziram dados distorcidos. Junto a isso, a perda de 

autonomia das escolas e de seus profissionais dificultaram a promoção de práticas 

pedagógicas de caráter mais amplo e crítico.  

 Principalmente no que tange à educação profissional, tais situações comentadas acima 

têm impacto limitador para a concepção de educação integral do jovem em formação 

profissional, pois, segundo essa visão, de eficiência e pragmatismo, um processo formativo 

mais pleno não se alinha a uma ideologia onde são privilegiados a aplicabilidade e 

funcionalidade dos conhecimentos. Esse tipo de perspectiva educacional, trazida pelas 

políticas neoliberais “está sendo acompanhada de drástico esvaziamento de seu conteúdo 

científico, histórico-cultural, tecnológico e artístico” (LEHER, 2014, p. 3). 
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 Aliado a isso, numa leitura superficial, largamente realizada pelas instâncias do senso 

comum, diversos termos empregados para tratar dessa nova perspectiva pedagógica que se 

delineia durante o período, produzem significações um tanto ambíguas. Nesse sentido, 

Frigotto sinaliza para o fato de que:  

 

“(...) a educação, mediante as noções de capital humano, sociedade do 
conhecimento e pedagogia das competências para a empregabilidade, tem 
sido utilizada em contextos históricos diferentes, como suporte ideológico 
dessa dissimulação (...). Neste contexto, irônico e cínico, aqueles que são 
vítimas da exploração, espoliação e alienação passam a ser culpados por 
serem explorados” (FRIGOTTO, 2005, p. 6). 

 

 

 Há uma inversão perigosa que atribui a culpa do desemprego ao trabalhador mal 

qualificado. Tal inversão desconsidera o caráter estrutural da questão. Na busca incessante 

pelo emprego uma nova lógica vai se consolidando: a do trabalhador que precisa estar em 

“estado de empregabilidade”. Ou seja, preparado para se adaptar às múltiplas variações do 

mercado de trabalho. Para que possa atender a sua demanda quando necessário promove-se 

um aligeiramento da sua formação e se estabelece uma relação de trabalho precarizado.  

 Esse tipo de formação para a empregabilidade distancia-se muito da noção de 

formação profissional mais sólida e integral, tornando o trabalhador peça frágil nesse 

mecanismo complexo do mundo do trabalho. Propaga uma ideia de flexibilidade que pode 

induzir a falsas compreensões e aproximações equivocadas entre polivalência e politecnia, 

que são diametralmente opostas.  

 A polivalência contempla um trabalhador para este estado de empregabilidade, nesta 

perspectiva precária e exploratória do trabalho, onde sua formação deve atender a uma 

volatilidade do mercado. Reflete uma ideia de desenvolvimento de múltiplas habilidades e 

capacidade de adaptação, porém, de forma superficializada. Essa coordenação de múltiplas 

capacidades acaba por vincular-se à essa lógica da flexibilidade que precariza as relações de 

trabalho.  

 Já o termo politecnia, compreende a formação para a apropriação sólida das bases 

científicas e tecnológicas de uma profissão, para que este trabalhador possa acompanhar as 

mudanças tecnológicas e as possíveis reestruturações produtivas. Como também possa ter 
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uma compreensão crítica da realidade, que possibilite uma participação mais ativa nas 

relações com o mundo do trabalho, da política e da sociedade.  

 Kuenzer (2002, p. 78) aponta para esta perversa questão da ambivalência nos 

conceitos e a “facilidade com que a pedagogia toyotista8 se apropria, sempre do ponto de vista 

do capital, de concepções elaboradas pela pedagogia socialista, com isso, estabelece uma 

ambiguidade nos discursos e nas práticas pedagógicas”. 

Percebemos, então, o quanto a perspectiva de formação profissional voltava-se nesse 

momento para a construção de conhecimentos objetivamente direcionados para sua 

aplicabilidade técnica no mercado de trabalho. E esta perspectiva estava claramente em 

consonância com as políticas implantadas no período. No bojo dessas políticas delineou-se 

uma grande reforma do ensino profissional instaurada pelo Programa de Expansão do Ensino 

Profissional – PROEP e amparada pelo Decreto 2208/97. 

 Tal decreto desarticulava o ensino médio da formação técnica através de seu artigo 5, 

que dizia: “a educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial 

a este” (BRASIL, 1997, grifo nosso). Esta situação representou um grande retrocesso ao 

impedir legalmente a forma integrada de ensino médio e desconsiderou uma histórica luta 

pelo fim da dualidade entre o ensino propedêutico e o ensino profissional. Apontava para um 

projeto de educação para o trabalho tecnicista e funcionalista, que objetivava o atendimento 

direto às demandas do mercado, coroando o ideário neoliberal que foi lapidado ao longo dos 

anos de reforma. 

O decreto veio também atender ao PROEP. Este Programa deu início a expansão da 

educação profissional com recursos obtidos por um acordo de financiamento internacional. 

Tais recursos vieram de uma parceria entre o Ministério da Educação – MEC, o Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE (que utilizou recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

FAT) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 

                                                      
8 A pedagogia toyotista foi um conceito cunhado para designar uma formação com caráter flexível e adaptável 
ligada a uma relação de trabalho volátil, onde o trabalhador constantemente deve adequar sua qualificação ao 
movimento do mercado.  Esta flexibilidade antagoniza com uma perspectiva de formação que se aproprie 
amplamente dos fundamentos teórico-conceituais de uma profissão e que através dessa apropriação permite ao 
trabalhador uma maior possibilidade de adaptação nas flutuações do mundo do trabalho. Como sinaliza Kuenzer 
(2002), por vezes, os conceitos ligados a esse termo assumem um caráter ambíguo. 
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O documento que concedeu empréstimo ao Brasil para a Reforma da Educação 

Profissional, elaborado pelo BID, apresentava como condicionante justamente a referida 

separação implantada pelo decreto 2208/97, conforme abaixo citado: 

 

Aspectos claves como la separación de la enseñanza media de la 
professional, orientación de los currículo a la demanda del mercado de 
trabajo, el cesse de la expansión de los pressupuestos com fondos federales, 
demonstración de la sustentabilidad de la escuela a largo plazo, aumento 
progressivo de la matrícula em los centros de formación professional, 
gestión autónoma de las escuelas mediante asociación de instituciones 
públicas y privadas, participación de los empresários y trabajadores en los 
consejos de enseñanza y administración de las escuelas, pasantías em las 
empresas de estudiantes y professores, requisitos mínimos de eficiencia 
operacional y otros forman parte de los critérios de elegibilidade 
estabelecidos en el regulamento (BID, 1997, p. 24). 

 

 Esta desarticulação, no que tange as instituições federais de educação profissional, foi 

especialmente nociva. Sendo instituições que tradicionalmente ofertavam um ensino 

profissional de excelência, e dispunham de infraestrutura e qualificação docente, possuíam 

condições favoráveis para o desenvolvimento de projetos de integração entre a formação 

técnica e a propedêutica, e, de fato, já o realizavam. O ensino integrado desenvolvido por tais 

instituições, embora não necessariamente representasse de forma ampla o conceito de 

politecnia, oferecia um terreno fértil para reflexão sobre este conceito. 

 Entretanto, com a publicação do referido decreto as instituições precisaram 

reestruturar seus currículos a partir desta nova lógica das competências e habilidades para o 

mundo do trabalho, desarticulando um trabalho que vinha sendo realizado com sucesso há 

décadas, como veremos explicitado através do relato de entrevistados no capítulo seguinte. 

 O decreto 2208/97 deu o “tom” desse processo e respondia às exigências propostas, 

principalmente, por esse conjunto de ações internacionais orquestradas pelos organismos 

internacionais, que direcionavam esse modelo de ensino profissional fundamentalmente para 

países de economia periférica. Ou seja, países que se encontram na “periferia”, fora de 

determinadas relações econômicas estabelecidas entre as nações com economia capitalista em 

estágio mais desenvolvido e com posição mais central na organização econômica mundial.  
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 Obviamente, tais orientações visavam promover ações de “saneamento” de algumas 

tensões sociais através da educação, de forma a garantir a manutenção da ordem estabelecida 

na dinâmica internacional, como apresentamos no início deste tópico.   

 Neste contexto, a importância de se formar um jovem trabalhador com formação 

sólida, que possibilite a continuação de seu itinerário formativo, assim como, sua efetiva 

participação ético-política na sociedade e no mundo do trabalho não estiveram em pauta 

durante a vigência destas políticas. Todavia, essas perspectivas ainda representavam os 

anseios de uma parcela da sociedade e viriam a ganhar novo fôlego nos anos seguintes através 

de algumas mudanças específicas nos rumos da expansão da educação profissional como 

veremos a seguir. 

  

2.2.2 A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e a oferta de ensino 

integrado: metas, desafios e contradições. 

 

 Nos últimos anos, as instituições que oferecem formação para o trabalho têm vivido 

um amplo projeto de expansão, que tem produzido transformações em sua estrutura e em suas 

propostas metodológicas. Como vimos no tópico anterior, a expansão do ensino profissional 

teve início na segunda metade da década de 1990 e pautou-se em concepções de natureza 

tecnicista, voltadas fundamentalmente para atender às demandas do mercado. A partir da 

década seguinte, essa expansão teve prosseguimento com rupturas e continuidades. 

 Com as pressões contrárias ao decreto 2208/97 e com a mudança de governo e de 

diretrizes políticas houve sua revogação através da publicação de outro decreto: o de número 

5154, de 2004, que em seu artigo 4, dizia: 

 

 a educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no 
parágrafo 2 do artigo 36, artigo 40 e parágrafo único do artigo 41 da Lei n 
9394, de 1996, será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio 
(BRASIL, 1996, grifo nosso). 

 

 Podemos conceber a publicação do decreto 5154/04 como uma ruptura relevante, pois, 

ao reestabelecer a articulação do ensino médio e técnico promoveu uma retomada das 

reflexões sobre concepções mais amplas de ensino profissional, que estiveram excluídas das 
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políticas educacionais no período de vigência do respectivo decreto de 1997. O documento 

abaixo citado nos mostra a importância deste decreto ao: 

 
[...] trazer de volta a possibilidade de integrar o ensino médio à educação 
profissional técnica de nível médio, agora, numa perspectiva que não se 
confunde totalmente com a educação tecnológica ou politécnica, mas que 
aponta em sua direção porque contém os princípios de sua construção 
(BRASIL, 2007, p. 24).  

 

 

 Compreendemos que a inclusão da modalidade integrada de forma explícita no texto 

legal não é garantia para a efetivação da integração na perspectiva apontada por esta pesquisa, 

mas tem fundamental importância para as discussões sobre uma concepção de ensino 

profissional mais ampla que impactaram no projeto de expansão do ensino técnico que viria a 

se desenhar nos anos seguintes.  

 Um marco importante deste projeto de expansão foi a criação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Implantada através da Lei 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008 (BRASIL, 2008) esta Rede uniu as instituições federais de educação profissional em 

um sistema nacional, que compõe-se pelas seguintes instituições: 

 

� Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IF`s (que contém unidades 

recém-criadas, Escolas Agrotécnicas  e CEFET`s que mudaram de nome;  

� Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, (antigo CEFET-PR);  

� Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro – (CEFET-RJ) e Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – (CEFET-MG); 

� Escolas Técnicas Federais – ETF`s –  vinculadas às Universidades;  

� Colégio Pedro II.  

  

 Nesta Rede estão presentes as dezenove primeiras instituições de educação 

profissional criadas em 1909, que se denominavam, à época, Escolas de Aprendizes Artífices, 

como já apresentado no capítulo um. Estas escolas centenárias tiveram algumas mudanças de 

nomenclatura ao longo de sua trajetória. De acordo com o MEC (BRASIL, 2009), tais escolas 

tiveram as seguintes denominações: Liceus Profissionais, em 1937; Escolas Industriais e 

Técnicas, em 1942; Escolas Técnicas Federais, em 1959; Centros Federais de Educação 

Tecnológica – CEFET, em 1978; e hoje denominam-se Institutos Federais – IF`s.  
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 Segundo dados do MEC (BRASIL, 2014) , entre 1909 à 2002, das primeiras dezenove 

escolas criadas por Nilo Peçanha até o fim do governo FHC, o Brasil chegou à um 

quantitativo de 140 unidades federais de educação profissional. Por conta do projeto de 

expansão ocorrido nos governos seguintes, de 2003 a 2010, foram criadas mais 214 unidades 

e de 2011 a 2014, foram instituídas mais 208. A Rede, portanto, chegou a um quantitativo de 

562 instituições federais até 2014. Podemos inferir que houve um aumento em torno de 300% 

de seu quantitativo em uma década. 

 Essa significativa expansão numérica promoveu um volumoso ingresso de novos 

estudantes e professores na modalidade integrada, o que a coloca, inevitavelmente, em pauta 

de discussão. Todavia, o ensino integrado é apenas uma parte desse projeto institucional.  

 Ao abarcar múltiplas modalidades de ensino profissional, que vão desde a formação 

inicial e continuada, que oferece cursos de curta duração e qualificação fragilizada, em grande 

escala, até a pós-graduação Stricto-Sensu, em que se produz pesquisa, ciência e tecnologia 

(muitas vezes em atendimento direto ao setor produtivo), tais instituições passam a abrigar 

concepções de ensino antagônicas.  

Uma amplitude tão grande de modalidades e níveis de ensino contém grandes 

contradições, já que a finalidade de cada uma delas é muito diversa. A expansão da Rede 

Federal também responde a interesses de grupos e parcelas da sociedade em sintonia com as 

urgências do mercado. E nesse sentido promove a continuidade das políticas anteriores em 

grande medida. Esse é um ponto que não podemos deixar de sinalizar, apesar de estarmos 

tratando neste estudo, exclusivamente, da modalidade integrada. Porém, é necessária esta 

sinalização para que possamos dimensionar a complexidade envolvida nas discussões no 

plano teórico.  

As contradições apontadas acima têm impacto na efetiva apropriação das concepções 

contidas no ensino integrado, pois, as instituições acabam por situar-se de forma nebulosa e 

indefinida em seus fundamentos político-pedagógicos mais amplos e em sua perspectiva de 

sociedade almejada. É nesse cenário de embate entre interesses de grupos diversos que vêm se 

expandindo a educação profissional no Brasil. Não podemos deixar de observar criticamente 

essa expansão e sinalizar tais situações que precisam ser compreendidas mais profundamente, 

para não incorrermos numa análise superficial deste processo. 

É neste contexto que se situa o ensino médio integrado ao ensino técnico, nosso objeto 

de investigação. Dentre essa pluralidade de modalidades de ensino e suas múltiplas 
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concepções, a respectiva modalidade tem como proposta explícita a integração entre os 

conteúdos teóricos e práticos numa perspectiva de formação ampla e crítica do estudante. 

Podemos verificar a presença concreta dessa perspectiva em documentos que subsidiam as 

políticas públicas educacionais para este campo.  

Tais documentos materializam a busca de educadores e pesquisadores pela superação 

da lógica dual de ensino, que dissocia a ação do pensamento. Embora ainda haja muita 

ambiguidade e pouca clareza em muitas destas políticas, alguns conceitos vêm sendo 

incorporados aos textos legais e são avanços oriundos de lutas políticas e embates teóricos 

que não podem passar despercebidos.  

 O documento-base que norteia a educação profissional técnica integrada ao ensino 

médio apresenta como “primeiro sentido do ensino médio integrado [...] uma concepção de 

formação humana, com base na integração de todas as dimensões da vida no processo 

educativo, visando à formação omnilateral dos sujeitos” (BRASIL, 2007, p. 40). E afirma que 

almeja uma: 

[...] escola ativa e criadora organicamente identificada com o dinamismo 
social da classe trabalhadora. Como nos diz Gramsci, essa identidade 
orgânica é construída a partir de um princípio educativo que unifique, na 
pedagogia, éthos, logos e técnos, tanto no plano metodológico quanto no 
epistemológico. Isso porque esse projeto materializa, no processo de 
formação humana, o entrelaçamento entre trabalho, ciência e cultura, 
revelando um movimento permanente de inovação do mundo material e 
social (BRASIL, 2007, p. 48, grifo nosso). 

 

Essa concepção de educação apresenta como pressupostos a compreensão de que 

“homens e mulheres são seres históricos-sociais”, que “o trabalho é mediação ontológica e 

histórica na produção de conhecimento” e que “a realidade concreta é uma totalidade, síntese 

de múltiplas relações” (BRASIL, 2007, p. 42). Portanto, percebe-se com clareza sob que 

bases teórico-conceituais se assenta esta modalidade de ensino dentro da Rede Federal.  

Do mesmo modo, o parecer do Conselho Nacional de Educação / Conselho de 

Educação Básica, CNE/CEB nº 5/2011 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, esclarece objetivamente que “a identidade do Ensino Médio se define na 

superação do dualismo entre propedêutico e profissional” (BRASIL, 2011, p. 29), assim como 

também ratifica o princípio ontológico do trabalho como produtor da realidade, como vemos 

abaixo: 
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A concepção do trabalho como princípio educativo é a base para a 
organização e desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e 
métodos. Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer 
que o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, dela se apropria e 
pode transformá-la. Equivale a dizer, ainda, que é sujeito de sua história e de 
sua realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira mediação entre o homem e 
a realidade material e social (BRASIL, 2011, p.21, grifo nosso). 

  

 A presença destes conceitos no interior dos textos legais é, certamente, um passo 

importante, tendo em vista a magnitude e, consequentemente, o alcance desta Rede. Sabemos, 

entretanto, que essa presença teórica, por si só, não tem a força necessária à efetivação das 

transformações que almejamos. Mas essa presença é fruto da atuação e das pressões de 

intelectuais e grupos que construíram essa abertura no campo político. E este, sendo um 

campo dinâmico, em constante movimento, as pressões exercidas pelos diversos grupos e por 

suas diferentes visões de sociedade tornam-se imprescindíveis para qualquer perspectiva de 

mudança da realidade social. Este estudo compartilha das concepções contidas nos 

documentos apresentados e entende que estas contribuem para a consolidação do espaço da 

arte no campo da educação profissional. Na busca por compreender as repercussões dessas 

políticas para o ensino da arte é que nos lançamos ao próximo ponto.  

  

2.3 As repercussões das políticas educacionais para o campo da arte no ensino 

integrado: relações e potencialidades. 

 As políticas educacionais que vêm se delineando nos últimos anos, com todas as suas 

contradições, abriram alguns espaços que podem, pouco a pouco, favorecer a realização de 

ações e projetos educativos para a promoção do acesso aos bens artísticos e culturais por parte 

de uma significativa parcela dos nossos estudantes.  

Tomamos o projeto de expansão da Rede Federal como ponto de partida pois ele 

apresenta um espaço concreto para a realização das referidas ações. Ao dispor de um sistema 

de ensino em rede nacional que pode integrar regiões e suas peculiaridades culturais, suscita a 

abertura de um campo potencial para projetos de ampliação do acesso ao nosso patrimônio 

cultural. 
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Esta estrutura possui recursos físicos e humanos que possibilitam a formação de núcleos 

de arte e cultura que podem abarcar o ensino, a pesquisa e a extensão e estabelecer diálogo 

com outras unidades da mesma Rede. Compreendemos que a situação das instituições de 

ensino existentes na amplitude de nossa extensão territorial abarca diferenciadas realidades, 

pois tais unidades encontram-se em diferentes estágios de implantação e possuem trajetórias 

muito diversas. Contudo, pensamos que este fato não é impeditivo para que ações sejam 

desencadeadas.   

No documento-base que regulamenta os princípios do ensino integrado é elencada uma 

questão como sendo primordial para a efetivação desta proposta pedagógica: a apropriação 

coletiva deste projeto pelos envolvidos. Concordamos fortemente com esta afirmativa.  

 No mesmo documento diz-se que a “primeira providência para se implantar o  ensino 

médio integrado é a geração de tempos e espaços docente para a realização de atividades 

coletivas” (BRASIL, 2007, p. 54). Nesta perspectiva, o documento sinaliza para a busca pelo 

diálogo através de encontros e seminários com envolvimento da comunidade e intelectuais 

convidados na busca pela apropriação verdadeira do projeto,  
 

pois os educadores precisam, no diálogo entre si, perceber que um projeto 
dessa natureza é necessário e possível na sua escola; que não é “uma ilusão 
de intelectuais”, ou “uma promoção da secretaria ou do MEC que passará 
quando chegar a outra gestão (BRASIL, 2007, p. 54-55, grifo nosso).  

 

 

Esse espaço de discussão e essa perspectiva de educação integral onde a arte e a cultura 

ganham uma dimensão mais ampliada na educação profissional só tornou-se possível pelo 

reestabelecimento da articulação do ensino médio com a educação profissional promovido 

pelo Decreto 5154/04. A arte assumia uma outra dimensão na concepção anterior de 

formação. Uma perspectiva de preparação para o trabalho com caráter de aplicabilidade dos 

conhecimentos técnicos voltados para as demandas de mercado, aponta para uma arquitetura 

curricular que não contempla a ideia de integralidade. Portanto, essas duas políticas 

implantadas no período impactaram significativamente para a ampliação das discussões sobre 

a importância e o papel das atividades artístico-culturais no contexto da formação para o 

trabalho. 
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 Sabemos que a arte na sua interações com o mundo do trabalho e da tecnologia pode 

assumir expressões múltiplas a partir dessa relação. Como também, entendemos que ela 

vincula-se à educação politécnica na medida em que esta se assenta na indissociabilidade 

entre trabalho, ciência e cultura, assim como é parte integrante da concepção de formação 

humana omnilateral e integral.  

 O  documento-base que norteia o ensino médio integrado ao técnico apresenta uma 

compreensão ampla acerca das questões artístico-culturais e estéticas: 

A cultura deve ser compreendida no seu sentido mais ampliado possível (...) 
cultura é o processo de produção de símbolos, de representações, de 
significados e, ao mesmo tempo, prática constituinte e constituída do e pelo 
tecido social. Uma formação integrada (...) promove a reflexão crítica sobre 
os padrões culturais (...) assim como a apropriação de referências e 
tendências estéticas que se manifestam em tempos e espaços históricos, os 
quais expressam concepções, problemas, crises e potenciais de uma 
sociedade, que se vê traduzida ou questionada nas manifestações e obras 
artísticas (BRASIL, 2007, p. 44-45). 

 

Este espaço, da mesma forma, também está referenciado em um outro documento que 

institui as concepções e diretrizes para as escolas profissionais da Rede Federal (BRASIL, 

2008a, p. 23, grifo nosso), como abaixo citado:  

 

Na compreensão de seu trabalho coletivo, os Institutos Federais reúnem, da 
diversidade sociocultural, princípios e valores que convergem para fazer 
valer uma concepção de educação profissional e tecnológica em sintonia 
com os valores universais do homem, daí a importância de assegurar, nos 
Institutos Federais, o lugar da arte e da cultura.  

 

  Num plano mais amplo da educação (e com consequências para educação 

profissional) também não podemos deixar de apontar a importância das mudanças 

metodológicas promovidas pela LDBEN 9394/96 e pelos PCN`s para o ensino da arte. 

 No que tange a organização curricular do ensino integrado, devemos observar as 

orientações de duas seções da LDBEN, pois o artigo 36-A que regulamenta a educação 

profissional técnica de nível médio no capítulo II, seção IV-A diz que “sem prejuízo do 

disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, 

poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas” (BRASIL, 1996). A seção IV 

regula a oferta de ensino médio, portanto, deve-se observar suas diretrizes “sem prejuízo”. Ou 
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seja, o conteúdo obrigatório do ensino médio tem que ser oferecido em sua completude, no 

atendimento à referida formação geral, e nisso, inclui-se o ensino da arte como componente 

desta modalidade.  

 Todo esse movimento provocado por estas políticas impacta a favor da consolidação 

de um espaço mais denso para a arte no ensino integrado, na medida em que as concepções de 

educação que vêm se materializando nos documentos refletem uma perspectiva integral e 

omnilateral sua dimensão neste espaço torna-se ampliada. 

 No contexto atual, a arte, nesta modalidade integrada, assume a potencialidade de 

promover atividades que possibilitam uma nova dinâmica de comunicação, novas “lentes” de 

percepção e construção do real. Segundo Saviani e Duarte (2012, p. 4-5), como seria possível 

“realizar coletivamente um processo criativo [de transformação da realidade social] tão 

complexo sem o domínio de ferramentas intelectuais altamente desenvolvidas?”. Nessa 

perspectiva, a validade e abrangência da arte na educação integrada apresentam-se com 

clareza. 

 Para que as ações educativas com a arte no ensino integrado possam assumir essa 

amplitude,  faz-se necessária “uma educação política que pratique a educação estética e uma 

educação estética que leve a sério a formação política [...] (KOUDELA, SANTANA, 2005, p. 

152). Uma proposta de ensino que vislumbre uma cidadania menos anestesiada não pode 

ignorar a potencialidade e amplitude que uma formação política e estética podem assumir no 

contexto escolar.  

 A perspectiva de currículo na modalidade integrada que está presente em seu 

documento-base apresenta uma compreensão bastante ampla da ideia de integração: 

   

[...] a possibilidade de se conhecer a totalidade a partir das partes é dada pela 
possibilidade de se identificar os fatos ou conjunto de fatos que deponham 
mais sobre a essência do real; e, ainda, de distinguir o essencial do acessório, 
assim como o sentido objetivo dos fatos. Para fins formativos, isso significa 
identificar componentes e conteúdos curriculares que permitam fazer 
relações sincrônicas e diacrônicas cada vez mais amplas e profundas entre os 
fenômenos que se quer “apreender” e a realidade em que eles se inserem 
(BRASIL, 2007, p. 50).  

 

 Tendo em vista todas as questões discutidas neste capítulo, passaremos a observar 

como estas repercutiram na prática. Em função disso, no próximo capítulo, investigaremos 
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duas instituições federais de educação profissional buscando observar como a arte tem se 

inserido neste contexto e quais são as suas possíveis especificidades no âmbito da formação 

profissional integrada ao ensino médio. 
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3 O CAMPO DA ARTE NAS INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 

 

3.1 Principais aspectos metodológicos 

 

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa interpretativa e explicativa, tendo como 

referencial o paradigma da Teoria Crítica, que compreende os processos sociais como campos 

que não estão isolados dos embates ideológicos, mas encontram-se fortemente vinculados às 

questões econômicas e políticas que regem a nossa sociedade. Nessa perspectiva, as 

concepções do pesquisador tornam-se elementos que influenciam desde a própria escolha do 

problema até o modo como os procedimentos de coleta e análise dos dados serão abordados 

(ALVES-MAZZOTTI, 2000). 

Foram utilizados variados instrumentos para a coleta de dados, tais como: observação, 

entrevistas semiestruturadas e análise documental. Segundo Alves-Mazzotti (2000, p. 163) “as 

pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande 

variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados”.   

Os procedimentos iniciais consistiram em realizar o levantamento da literatura 

especializada tanto no âmbito do ensino da arte, quanto na área de educação e políticas 

públicas educacionais. Foi examinada a legislação brasileira no que tange a educação, 

observando as Constituições Federais; as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

todas as suas alterações; os Planos Nacionais de Educação; a implantação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica; e os Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Foram investigados os embates entre os principais atores sociais envolvidos no debate 

acerca das formulações das políticas públicas educacionais e feita uma revisão dos trabalhos 

acadêmicos para verificar o status atual da pesquisa na área. Com isso, identificaram-se as 

principais correntes teóricas e marcos legais que subsidiam as discussões sobre o ensino da 

arte no contexto do nível médio integrado ao técnico que foram apresentadas ao longo dos 

capítulos anteriores e que compõem o quadro teórico a partir do qual foram tratadas as 

informações obtidas na pesquisa de campo.  

 Na cidade do Rio de Janeiro há três instituições federais de educação profissional e 

tecnológica. Optamos por analisar duas delas, pois os dados coletados na terceira instituição 

não foram suficientes e significativos para a investigação. Aqui denominamos as instituições 
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como “Instituição I” e “Instituição II”. A “Instituição I” possui mais de um campus e a 

‘Instituição II’ possui um. Selecionamos o campus central da ‘Instituição I’ para a realização 

da pesquisa de campo por se tratar da unidade mais antiga dentre as demais possuindo, 

portanto, um rico histórico de atuação no ensino técnico. Tendo vivenciado algumas das 

principais transformações ocorridas no âmbito da educação profissional ao longo dos anos, 

esta unidade assume um papel de referência para a educação profissional e para seus demais 

campi, que têm estrutura curricular e organizacional semelhante. Por conta do exposto, 

compreendemos que este campus pode ser amostra representativa para o presente estudo.  

  A “Instituição I” teve sua origem no início do século XX. Ao longo dos primeiros anos 

de sua existência passou por algumas reformulações e mudanças de nomenclatura, tendo se 

consolidado como instituição federal de ensino profissional durante o período do governo 

Vargas com a ampliação do ensino técnico e industrial no país. Possui um ensino de 

excelência, consolidado e reconhecido amplamente pela comunidade acadêmica e por outras 

instâncias sociais, em variadas áreas do conhecimento e nos diversos níveis que vão do ensino 

técnico de nível médio à pós-graduação stricto- sensu. 

 Já a “Instituição II” foi fundada em um período mais recente da história do país, na 

segunda metade dos anos de 1980, durante um período de redemocratização do país após os 

vinte anos de ditadura militar. Igualmente, é uma instituição que realiza ensino de excelência 

e qualidade no âmbito da educação profissional, também notoriamente reconhecido pela 

comunidade acadêmica e pela sociedade, atuando na formação inicial e continuada, no ensino 

técnico de nível médio e na pós-graduação.  

 No que se refere à seleção dos sujeitos participantes foram identificados os docentes 

que trabalham na área de arte, averiguando com qual linguagem artística trabalham e os 

profissionais que estão envolvidos na gestão do ensino integrado e participam da organização 

curricular por parte da instituição.  

A coleta de dados foi realizada através da análise documental e das entrevistas com 

questões semiestruturadas realizadas presencialmente. No total foram realizadas 12 

entrevistas que abrangem 10 professores da área de arte (de um total de 11), mais o gestor de 

cada unidade envolvido diretamente com o ensino integrado.  Foram elaborados dois modelos 

de entrevista, com questões específicas a cada profissional: (1) para o docente que ministra a 

disciplina de arte; (2) para o gestor ligado ao ensino integrado do campus.  



 

 
 

70 

As dimensões abordadas na análise documental e nas entrevistas, tanto com os 

docentes, quanto com os gestores, foram divididas em cinco categorias que se encontram 

abaixo descritas no quadro 1:  

 
       Quadro 1: Dimensões abordadas nas entrevistas e na análise documental. 
 

DIMENSÕES 

(1) Infraestrutura da instituição para o campo da arte 

(2) Organização dos cursos de ensino médio integrado 

(3) Organização da disciplina de arte 
(4) Formação profissional do docente 

(5) Concepções  

                Fonte: Elaboração própria. 

 

Dentro das categorias apontadas neste quadro, foram abordadas questões para: 

x verificar a infraestrutura disponível para o trabalho com a arte, identificando limites e 

possibilidades; 

x examinar a organização dos cursos e os desafios da integração;  

x conhecer a abordagem escolhida pelo docente para a estruturação da disciplina de arte; 

x traçar um panorama da formação dos profissionais envolvidos com o ensino da arte, 

buscando entender não apenas o perfil desse profissional, mas também as convergências e 

divergências em suas formações; 

x refletir sobre a organização político-pedagógica que se materializa no âmbito institucional 

observando as concepções teóricas que as envolvem. 

A análise dos dados foi realizada em dois momentos concomitantes e complementares. 

Num primeiro momento, realizou-se a análise documental disponível nas instituições 

utilizando, especificamente, os Projetos Políticos Pedagógicos – PPP’s, as publicações 

internas, os endereços eletrônicos e os currículos na Plataforma Lattes. Em outro momento, 

foram analisados os dados coletados através das entrevistas semiestruturadas. Apresentaremos 

os dados nesta respectiva ordem. 

Comparamos as propostas para o ensino da arte nas instituições supracitadas, 

observando como se desenvolveram seus desenhos curriculares e quais as concepções 

pedagógicas que estes assumem, tendo em vista as diferentes abordagens possíveis por conta 
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da flexibilidade contida nas diretrizes legais. Junto a isso, procuramos observar também como 

as questões mais amplas no plano institucional interferem nesse processo. E por fim, 

buscamos responder à pergunta central deste estudo: Qual é o espaço que as instituições de 

educação profissional atribuem à arte na modalidade de ensino médio integrado? 

 

3.2 Análise Documental   

 

 Na análise documental, partimos dos PPP`s das instituições, das publicações internas, 

dos dados contidos em seus endereços eletrônicos e nos currículos Lattes dos profissionais. A 

partir disso, seguiremos as categorias de análise anteriormente citadas e que estão também em 

alinhamento com as dimensões estabelecidas no roteiro da entrevista. Como já citadas acima, 

são as seguintes: (1) infraestrutura da instituição para o campo da arte; (2) organização dos 

cursos de ensino médio integrado; (3) organização da disciplina de arte; (4) formação 

profissional do docente; (5) concepções. 

 

3.2.1 Infraestrutura das instituições para o ensino de arte 
 
 As instituições apresentam condições similares no que tange à infraestrutura física e 

materiais disponibilizados para as atividades com as diversas linguagens artísticas.  

 A “Instituição I” dispõe de cinco salas de aula e uma sala para coordenação de arte. 

Desse quantitativo, três salas são para música, uma para teatro e uma para artes plásticas. O 

maior número de salas de aula para a área de música explica-se por conta da questão da 

obrigatoriedade legal da oferta específica de conteúdo em música9, sinalizada no capítulo 2. 

Esta ampliação confirma a diminuição do espaço das demais linguagens artísticas no âmbito 

da escola,  como sinalizamos em outro momento. Todas as salas são climatizadas e dispõem 

de materiais próprios a cada linguagem e equipamentos multimídia.  

 A sala de teatro dispõe de um pequeno palco, alguns equipamentos de luz e som, 

sendo também utilizada para apresentações artísticas variadas. Além desse espaço para 

apresentações, a instituição conta também com mais três auditórios que são espaços para 

                                                      
9 Para rever a questão da obrigatoriedade do ensino da música ver discussão realizada no capítulo 2 do presente 
trabalho. 
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eventos diversos. No espaço da coordenação da área de arte, a sala também é climatizada e 

dispõe de espaço para reuniões, equipamentos multimídia e pequeno acervo bibliográfico.  

 Na “Instituição II” são disponibilizadas três salas de aula para as linguagens de artes 

plásticas, teatro e música. As três salas também são climatizadas e dispõem de materiais 

próprios a cada linguagem e equipamentos multimídia.  

 Na linguagem de audiovisual, há um núcleo específico que dispõe de estúdio de 

gravação e equipamentos multimídia para a realização de filmes, além de equipamento 

necessário para o tratamento das imagens e finalização das produções.  Além desses espaços, 

a instituição conta com um auditório com palco e equipamentos de luz e som, para 

apresentações artísticas e culturais, como também para eventos variados. 

 O quantitativo de salas e materiais é proporcional ao número de cursos e alunos 

atendidos por cada instituição. Na “Instituição I”, são cinco salas e três auditórios para atender 

11 turmas e na “Instituição II” são três salas mais um estúdio, que funciona como sala de aula, 

e um auditório para atender 6 turmas. Ou seja, as duas instituições possuem uma estrutura 

física adequada para o ensino da arte e para o número de estudantes que possuem. 

 

3.2.2 Organização dos Cursos de ensino médio integrado 
 

 A partir da análise dos cursos das duas instituições, identificamos que a ‘Instituição I’ 

possui 11 cursos de ensino médio integrado enquanto que a ‘Instituição II’ possui 2 cursos 

nesta modalidade. As instituições apresentam, portanto, uma grande diferença no que se refere 

ao volume de cursos oferecidos. Tal fato sugere uma maior complexidade de gestão e de 

implementação do projeto de integração curricular na ‘Instituição I’ por conta da grande 

quantidade de áreas específicas a serem coordenadas sob o ponto de vista da integração. 

 Os cursos de ensino médio integrado ao ensino técnico possuem matrizes curriculares 

diferentes no que tange à carga horária. Apesar das duas instituições oferecerem seus cursos 

integrados em 4 anos a carga horária total de cada curso, que envolve as disciplinas da parte 

técnica e as disciplinas da formação geral do ensino médio, se organizam de forma distinta. 

Na ‘Instituição I’ a carga horária total do curso varia em torno de 4300 horas, dividas entre 

3128 horas para a formação geral e 1100 a 1400 para a habilitação técnica.  
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Já na ‘Instituição II’ a matriz se apresenta da seguinte forma: 3210 horas para a 

formação geral somadas à 240 horas de atividades diversas. Na parte referente à formação 

técnica, a carga horária se apresenta assim: 900 horas para a habilitação profissional somadas 

à 300 horas de iniciação à educação politécnica (IEP), mais 120 horas do projeto de trabalho 

em ciência e cultura (PTCC), mais 240 horas de monografia. Além dessas cargas horárias 

apresentadas ainda há 640 horas de estágio e 360 horas para estudos dirigidos e recuperação. 

A carga horária total de seus componentes curriculares do ensino propedêutico apresenta-se 

fixa para todos os cursos, enquanto a carga horária total da parte técnica varia ligeiramente 

para cada curso por conta da especificidade das áreas de formação.  

 Na ‘Instituição I’, a carga horária total dos componentes curriculares da formação 

geral contabiliza 3.128 horas e na ‘Instituição II’ 3.210 horas. Já a carga horária total dos 

componentes curriculares da parte técnica possui maior variação nas instituições por conta 

dos componentes acima mencionados.  

As matrizes curriculares das duas instituições respeitam a carga horária mínima para 

as disciplinas da formação geral estabelecida na LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) em seu 

artigo 24, inciso 1, que indica um mínimo de 800 horas por ano letivo.  

Ambas possuem formas de ingresso dos discentes por processo seletivo. O turno 

oferecido é diferenciado nas instituições. Na ‘Instituição I” os cursos ocorrem no turno da 

manhã ou da tarde. Na ‘Instituição II’ o turno é integral (manhã e tarde). Podemos encontrar 

no quadro 2 um resumo das principais informações apresentadas. 

 
3.2.3 Organização da disciplina de arte 
 
 Podemos verificar que a carga horária total de arte se apresenta de forma bastante 

diversa nas instituições. Na ‘Instituição I’ a sua carga horária total é de 68 horas e na 

‘Instituição II’ é de 180 horas, o que representa quase o triplo da carga horária. Percebemos 

aqui diferentes modos de implementar a flexibilidade legal do quantitativo de horas em 

relação à disciplina de arte. Como apresentamos no capítulo 2, a LDBEN 9394/96 não 

estabelece a obrigatoriedade em todos os anos, assinalando, apenas, a obrigatoriedade nos 

diversos níveis da educação básica. Aqui verifica-se que a ‘Instituição I’ optou por uma 

interpretação pelo mínimo de carga horária que a LDBEN permitia. Enquanto, a ‘Instituição 

II’ optou por oferecê-la com uma carga horária significativamente maior, mesmo sem ser uma  
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Quadro 2: Organização dos cursos de ensino integrado nas instituições selecionadas. 

 

 
Fonte: PPC, ementas e endereço eletrônico da instituição. 

 
obrigatoriedade. Tal opção sinaliza para uma valorização deste componente curricular em sua 

proposta pedagógica. 
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 Percebemos também uma valoração diferenciada do componente curricular arte no 

tocante ao quantitativo da sua carga horária quando comparado com as outras disciplinas da 

base curricular da formação geral. Na ‘Instituição I’, a arte possui um tempo 

significativamente menor em relação aos demais componentes curriculares. Todas as outras 

disciplinas da formação geral possuem 204 horas ou 408 horas, enquanto apenas arte possui 

68 horas. Já na ‘Instituição II’, a disciplina de arte possui 180 horas sendo a mesma carga 

horária da maioria das outras disciplinas, sinalizando para um equilíbrio maior entre a arte e 

as diversas áreas de conhecimento. 

 Outra questão que aponta para um maior espaço atribuído às atividades artísticas na 

‘Instituição II’ pode ser observado através da variedade de linguagens artísticas oferecidas e a 

forma de organização da sua oferta aos estudantes. Enquanto a ‘Instituição I’ oferece duas 

linguagens diferentes em 1 dos 4 anos letivos, a ‘Instituição II’ oferece quatro linguagens 

artísticas diferenciadas em 3 dos 4 anos letivos. Esta questão se apresenta da seguinte forma: 

� A ‘Instituição I’ oferece a disciplina de arte exclusivamente no 1o ano do ensino 

integrado que se organiza em 2 semestres. Para cumprir com a obrigatoriedade do 

ensino da música, esta é oferecida a todas as turmas em um desses semestres. No outro 

semestre, os estudantes são divididos por sorteio para as linguagens de teatro ou artes 

plásticas. Ou seja, o estudante faz um semestre obrigatoriamente de música e o outro 

faz uma das outras duas linguagens sorteadas. Ele cursa em um ano duas linguagens 

artísticas. 

� A ‘Instituição II’ oferece a disciplina de arte no 1o, no 2o e no 3o ano do ensino 

integrado. No primeiro ano, os estudantes têm contato com todas as 4 linguagens 

artísticas ao longo do ano. No segundo ano, após o contato com as diversas linguagens 

artísticas, eles escolhem qual desejam prosseguir nos anos seguintes. Por conta dessa 

liberdade de escolha, os professores relatam que a continuidade e aprofundamento do 

trabalho são favorecidos, pois o estudante possui uma maior identificação e prazer 

com a disciplina.  

 Há uma questão importante também em relação ao turno de oferta da disciplina de arte 

que traz implicações diretas para as atividades desenvolvidas neste componente. Como já 

informado anteriormente, na ‘Instituição I’ os cursos ocorrem no turno da manhã ou da tarde e 

na ‘Instituição II’ ocorrem no turno de forma integral. Nesta estrutura de turnos divididos 

entre manhã ou tarde proposta pela ‘Instituição I’, a arte é oferecida no contraturno. Isto 
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significa que um turno se intitula como principal, onde a maioria das disciplinas da base 

técnica e geral se organiza, e no turno oposto a arte situa-se junto a atividades extraordinárias 

tais como: reposição de aulas, provas de segunda chamada, palestras entre outras atividades 

não regulares. Esta estrutura fragiliza a área perante às demais e cria problemáticas 

organizacionais diversas, como veremos em alguns relatos mais adiante na análise das 

entrevistas.  

 No tocante ao número de alunos por turma, na ‘Instituição I’ as turmas têm em torno 

de 30 alunos e dividem-se em dois grupos de 15 para as atividades em arte. Na ‘Instituição II’ 

as turmas também têm em torno de 30 alunos mas dividem-se em quatro grupos para as 

atividades de arte. Tal diferença é devida a questão sinalizada anteriormente quanto à 

quantidade de linguagens e ao número de anos letivos em que a disciplina é oferecida por 

cada instituição.  

 Podemos encontrar no quadro 3 as principais informações mencionadas neste tópico. 

 

3.2.4 Formação Profissional do Docente 

 

 Em relação ao quantitativo de professores nas duas instituições, podemos observar que 

seus números são bastante similares: 5 docentes na ‘Instituição I’ e 6 docentes na ‘Instituição 

II’. Entretanto, se analisarmos sua proporção em relação ao número de cursos oferecidos por 

cada uma destas instituições, verificamos que a ‘Instituição II’ disponibiliza recursos 

humanos em número relativamente maior para o atendimento dos estudantes. 

 No que tange à formação, também inferimos que na ‘Instituição II’ os docentes 

possuem formação um pouco mais diversificada para dar conta da maior quantidade de 

linguagens artísticas oferecidas por esta instituição, que contempla também a linguagem do 

audiovisual. Esta informação se torna ainda mais relevante quando a confrontamos com as 

orientações contidas nos parâmetros curriculares para o ensino médio - PCNEM, que incluem 

a modalidade de audiovisual também como linguagem participante da disciplina de arte no 

ensino médio. 

Em relação à qualificação, todos os professores das duas instituições atuam na sua área de 

formação e, sua maioria possui titulação em nível de pós-graduação. Dos dois docentes da  
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Quadro 3: Estrutura das disciplinas de arte nas instituições selecionadas. 

 

 Fonte: PPC, ementas e endereço eletrônico da instituição. 

 

‘Instituição II’ que ainda não possuem titulação, um encontra-se com mestrado em 

andamento. 

 Quanto à questão do tempo de serviço nas referidas instituições, a situação também é 

bastante similar: ambas possuem dois professores com mais de 10 anos de docência e três 

com menos de 5 anos. Esta questão reflete a política de expansão da educação profissional 

que neste período disponibilizou mais vagas para esta modalidade de educação, como 

tratamos no capítulo anterior. 

 Entretanto, no tocante ao vínculo institucional, a ‘Instituição I’ possui todos os seus 

docentes em arte contratados por concurso público sob o regime de dedicação exclusiva, o 

que favorece a continuidade e aprofundamento do trabalho integrado. Enquanto a ‘Instituição 
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II’ possui metade dos docentes contratados sob as mesmas condições e a outra metade, 

ingressou por processo seletivo de caráter público com regime de contratação temporária 

como bolsista ou  terceirizado. Nestas condições, dois docentes atuam apenas 20 horas na 

instituição e um por 40 horas, mas sem dedicação exclusiva. Os docentes que atuam com 20 

horas relataram uma maior dificuldade para realizar atividades integradas por conta de não 

atuarem exclusivamente na instituição. A gestão sinaliza para a dificuldade de chegada de 

vagas para concurso efetivo, e que, por este motivo, torna-se necessária a realização de 

contratações sob este regime para o cumprimento das atividades letivas, embora esta não seja 

a condição desejada pela instituição.  

 É necessário frisar que a ‘Instituição I’ pôde contratar mais professores através de 

concurso público em dedicação exclusiva, pois vincula-se ao MEC e faz parte da Rede 

Federal e do plano de expansão da educação profissional. Já a ‘Instituição II’ é uma 

instituição federal de educação profissional que faz parte do Ministério da Saúde e, portanto, 

não foi beneficiada diretamente com o plano de expansão.  

 O quadro 4, abaixo, sintetiza as informações apresentadas neste tópico. 

 

3.2.5 Concepções e conceitos nos projetos pedagógicos para o ensino médio integrado e 

suas implicações para o campo da arte. 

 
 Neste tópico analisamos como são apresentados os projetos dos cursos de ensino 

integrado nas duas instituições buscando observar como as concepções teóricas que 

fundamentam o currículo são apresentadas no texto dos PPP`s e como a disciplina de arte se 

insere neste contexto.  

 Na ‘Instituição I’ o documento de organização dos cursos de ensino médio integrado 

intitula-se “Plano Pedagógico de Curso”. Os referidos planos são documentos impressos em 

separado para cada curso oferecido pela instituição. Em sua estrutura há uma parte teórica, 

que, segundo o gestor, é comum a todos e uma parte específica para cada habilitação técnica. 

Nesta parte comum, estão contidas a introdução, a apresentação e as ementas das disciplinas 

de formação geral. Na parte específica, apresentam-se a justificativa, objetivos, requisitos e 

formas de acesso, perfil profissional, organização curricular, critérios e procedimentos de 

avaliação, instalações e equipamentos, perfil docente, certificados e ementas das disciplinas 

técnicas. 
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Quadro 4: Formação dos docentes da área de arte nas instituições I e II. 
 

  

              Fonte: Elaboração própria com base nos respectivos lattes dos docentes.  

 
 Utilizamos o Plano Pedagógico do Curso de Eletrotécnica que foi disponibilizado pela 

gestão como parâmetro de análise pois, segundo a mesma, a fundamentação teórica e a 

estrutura da disciplina de arte são iguais para todos os cursos, sendo, portanto, documento 
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representativo da totalidade dos cursos oferecidos na unidade central da instituição. Este plano 

possui 73 páginas. Junto a este documento, observamos também as informações contidas no 

endereço eletrônico da instituição. 

  No referido Plano Pedagógico, a introdução descreve um histórico do processo de 

construção dos currículos integrados, onde são apresentadas as etapas de elaboração do 

currículo integrado a partir de 2010 de forma objetiva e sinaliza os principais marcos desta 

elaboração: encontros, formação de grupos de trabalho, reuniões, entre outros. Mais adiante, o 

documento faz uma apresentação também objetiva sobre a trajetória da instituição no que 

tange às alterações legais vivenciadas ao longo dos anos, assim como as mudanças ocorridas 

de nomenclatura.  

 Conforme sinalizado no início deste tópico, observamos também o endereço eletrônico 

da instituição, pois este também apresenta dados sobre os cursos. O acesso aos dados é feito 

de forma separada. Para o ensino médio são apresentadas as matrizes curriculares de cada 

disciplina com as respectivas cargas horárias, parciais e totais. As informações acerca das 

ementas e cargas horárias são descritas de forma objetiva. Sobre os dados do ensino técnico, o 

acesso é realizado para cada habilitação profissional e são apresentadas informações mais 

detalhadas sobre a área técnica em alinhamento com as informações contidas na forma 

impressa.  

 No que se refere à disciplina de arte são apresentadas quatro ementas: artes visuais, 

teatro, música (canto coral), e música (musicalização e apreciação musical) na versão 

impressa. Já na versão disponibilizada em meio eletrônico, o componente curricular intitula-se 

Educação Artística e as linguagens oferecidas são: artes visuais, música, teatro e audiovisual. 

Tais ementas apresentam-se sob a forma de quadro, com informações sobre os objetivos e a 

bibliografia na versão impressa; e também sob a forma de quadro, com a descrição das 

competências e habilidades na versão digital. As diferenças encontradas entre essas versões 

podem possivelmente estar ligadas à atualização dos meios eletrônicos, visto que a versão 

impressa foi obtida recentemente e corresponde à realidade observada diretamente no campo. 

 A ‘Instituição II’ denomina “Projeto Político Pedagógico” o documento de 

organização de seus cursos. Um mesmo documento abrange todos os cursos oferecidos pela 

instituição, incluindo-se o ensino médio integrado. Organiza-se em quatro capítulos e cada um 

possui subitens. Contém um total de 372 páginas e encontra-se disponível na íntegra no 

endereço eletrônico da instituição. 
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 No capítulo 1, há a introdução das concepções teóricas assumidas pela instituição com 

base nos conceitos de politecnia e omnilateralidade, como também apresenta sua situação no 

cenário educacional. No mesmo capítulo também são apresentados o espaço físico, o perfil 

docente, o perfil discente e as formas de ingresso. Em seguida, o capítulo dois apresenta o 

regimento interno e o regulamento. 

 Adiante, temos os “Fundamentos do Projeto Escolar” onde são abordadas, mais uma 

vez, as bases teóricas do ensino politécnico de forma ampla, e também  específica de cada 

curso. 

 Por fim, no capítulo quatro são apresentadas as propostas curriculares para cada 

modalidade – ensino integrado; formação inicial e continuada; pós-graduação lato sensu; e 

educação de jovens e adultos. 

 Quanto à disciplina de arte, são apresentadas duas ementas: educação musical e artes 

cênicas sob a forma de texto discursivo que apresenta as concepções teórico-práticas e os 

programas a serem desenvolvidos em cada ano. Não estão apresentadas as ementas de artes 

plásticas e audiovisual que compõem o componente curricular e que foram observadas 

diretamente no campo. 

 A partir da observação dos documentos acima mencionados no que tange ao 

componente curricular “arte”, as duas instituições apresentam finalidades educativas 

alinhadas com as orientações dos parâmetros curriculares. Estes indicam que as atividades 

contemplem a produção, a apreciação e a contextualização de obras artísticas em cada 

linguagem, conforme apresentamos no capítulo dois. Ambas também apresentam seus 

objetivos de forma a contemplar a flexibilidade inerente à atividade criativa.  

 A ‘Instituição II’ por possuir uma carga horária consideravelmente maior apresenta 

desdobramentos de seus programas e conteúdos nos demais anos. Tal situação favorece uma 

perspectiva mais aprofundada na abordagem das linguagens artísticas e das possibilidades de 

interdisciplinaridade.  

 Uma questão que merece ser ressaltada é que ao longo do projeto político pedagógico 

da ‘Instituição II’ como um todo, e mais diretamente nos capítulos 1 e 3, as bases teóricas que 

norteiam a instituição em seus objetivos e finalidades são fortemente marcadas ao longo de 

diversas partes do texto. A busca por uma afirmação de tais bases que estão pautadas numa 

indissociabilidade entre trabalho, ciência e cultura, numa perspectiva ético-política que 

vislumbra uma participação mais ativa da classe trabalhadora na sociedade, potencializa o 
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espaço da disciplina de arte. Nesta perspectiva de educação, a mesma ganha uma outra 

dimensão dentro do currículo que é entendido como: 

um projeto educacional planejado e desenvolvido a partir de uma seleção da 
cultura e das experiências das quais deseja-se que as gerações participem [...] 
Trata-se de entender o currículo como um campo ideológico, de reprodução 
e ao mesmo tempo de resistência, em que o entendimento sobre “o que 
ensinar” está definitivamente atrelado às relações de poder e à luta por um 
certo tipo de sociedade ( EPSJV, 2005, p. 62). 

 

 Observamos também no referido projeto que a afirmação deste espaço para o ensino 

da arte como parte importante das bases curriculares da instituição está sinalizada desde sua 

fundação, como podemos verificar abaixo citado: 

 

Diante de uma lei [5692/71] que impunha, ou pelo menos induzia, 
marcadamente, a separação entre os conhecimentos técnico-científicos e os 
sociais [a escola] introduzia, com ênfase, a educação artística, a 
expressão corporal, o teatro, a música, a filosofia (que tinha sido 
expatriada do currículo da educação básica), entre outras disciplinas, 
interagindo com as disciplinas/conhecimentos da habilitação técnica 
(EPSJV, 2005, p. 147, grifo nosso). 

 As questões apontadas neste tópico são relevantes para que possamos entender os 

limites e as possibilidades que as ações educativas no campo da arte assumem em cada 

instituição e que vão delimitar sua dimensão e especificidade em cada uma delas. 

 

3.3 Análise das Entrevistas 

 
 Na análise dos dados coletados através das entrevistas semiestruturadas, trataremos de 

três das cinco categorias definidas anteriormente. São elas: (2) organização dos cursos de 

ensino médio integrado; (3) organização da disciplina de arte; (5) concepções. As categorias 

de (4) formação profissional do docente e (1) infraestrutura da instituição para o campo da 

arte, já tiveram seus resultados definidos através da análise documental, não sendo, portanto, 

necessário revisitá-los. 

 Das três categorias que serão apresentadas a partir das entrevistas, apenas as categorias 

(3) organização da disciplina de arte e (5) concepções estão divididas em subcategorias. São 

elas: 
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(3) Organização da disciplina de arte: 

x Elaboração das ementas de arte; 

x Conteúdos e abordagens da disciplina de arte;  

x Atividades de integração com outras áreas; 

x Apresentações públicas dos alunos e eventos artístico-culturais. 

(5) Concepções: 

x Percepções da arte na escola; 

x Especificidades da disciplina de arte no ensino integrado; 

x Compreensões acerca da proposta do ensino integrado; 

x Valorização da disciplina por parte dos professores, gestores e pais de alunos. 

 Serão apresentados quadros relacionados aos temas acima contendo trechos 

selecionados das entrevistas com os docentes, que serão identificados como docente 1, 2, 3, 4 

e 5, na ‘ Instituição I’, e como docente A, B, C, D e E, na ‘ Instituição II’, além do gestor de 

ensino médio integrado de cada instituição. A estrutura destes quadros seguirá um mesmo 

padrão organizacional: duas falas de docentes para a ‘Instituição I’, mais o seu respectivo 

gestor; e duas falas de docentes para a ‘Instituição II’, acrescidas também do relato de seu 

gestor. Optamos pelo número de duas falas para compor o quadro pois em caso de opiniões 

muito divergentes ambas estariam contempladas nas reflexões propostas por este estudo. 

Trechos das entrevistas que compõem os quadros ou outros considerados relevantes poderão 

ser utilizados no próprio corpo do texto. 

 Vale a pena ressaltar, ainda, que apesar da busca de categorização dos temas das 

entrevistas, as fronteiras entre tais temas são muito tênues e, muitas vezes, sobrepõem-se 

umas às outras. Tentamos delimitar tais categorias o mais precisamente possível, sem, 

contudo, termos a ambição de que haja uma delimitação inquestionável de cada uma delas. 

 
3.3.1 Organização dos cursos de ensino médio integrado (Categoria 2) 
 
 Para além da organização descritiva dos cursos de ensino médio integrado, já realizada 

anteriormente através da análise documental, a pesquisa buscou nas entrevistas coletar as 

visões dos docentes e dos gestores acerca de tal organização. Nesse sentido, buscamos aqui 
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identificar compreensões mais amplas do processo de organização da modalidade integrada. 

Desta forma, passamos, então, à análise dessas compreensões. 

 Na ‘Instituição I’ os cursos de ensino médio integrado foram organizados 

recentemente. A partir do ano de 2010, começaram a ser criados grupos de trabalho formados 

por professores do ensino médio e técnico. O Docente 2 relatou que “foi bem interessante a 

formação do curso integrado”, informou também que todos participaram “o tempo inteiro 

dos projetos dos cursos”. Do mesmo modo o Docente 4 também salienta que “houve um 

intenso debate quando da implantação do curso integrado”, entretanto, aponta que “esse 

debate arrefeceu”. Este processo de elaboração ocorreu através de reuniões e encontros de 

grupos de trabalho ao longo de 2011 e 2012 e culminou na implantação do ensino integrado 

em 2013.  

 Ficou claro entre os entrevistados a necessidade da realização de fóruns permanentes 

para a reflexão sobre o projeto integrado, tendo em vista o caráter recente da proposta e os 

muitos desafios a serem superados para uma efetiva integração. Por conta desse caráter ainda 

seminal do curso integrado, o gestor sinaliza que “ainda tem muita discussão aí que precisa 

ser feita pra que as pessoas se apropriem do conceito, do que é o ensino integrado”.  Ainda 

segundo a visão do gestor, “a possibilidade do ensino integrado [é] um caminho pra que você 

integre conhecimentos, para que você não limite o conhecimento do indivíduo apenas pra 

uma educação de treinamento”.  

 A ‘Instituição II’ oferece o ensino integrado desde sua fundação. Entretanto, tanto 

professores quanto a gestão sinalizam para o fato de que a integração encontra desafios e que 

um projeto desta natureza precisa ser constantemente debatido e reformulado pois, conforme 

o Gestor, “tem um movimento inicial da própria formação da escola [mas] tem momentos que 

a gente trabalha essa questão” do ponto de vista teórico-conceitual e prático. Mas 

complementa que “não há uma formação periódica. Não há uma lavagem. Não há uma 

obrigatoriedade de pensamento. O pensamento é livre”. E sinaliza, ainda, para a importância 

de contar com “alguns professores [que] usam diversas linhas de pensamento e [que] isso 

não impede que [se]  faça a politecnia [pelo contrário] isso muitas vezes é até importante 

para que a [se] possa ter diversas visões”.  Nesse sentido, ressalta também que “a pessoa 

depois que entra, percebendo a escola, estudando um pouco a questão da politecnia, ela 

acaba se apaixonando, acaba gostando. Pelo menos na sua maioria. E aí trabalha em prol 

dessa formação”.  
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 Podemos perceber, ainda, pelas entrevistas, que há um desafio importante em oferecer 

uma educação ampla e crítica fundamentada nos conceitos da politecnia e, ao mesmo tempo, 

ter que lidar com as contradições criadas na relação com o mercado de trabalho e com a 

própria sociedade capitalista. Entretanto, é ressaltada a importância de se atuar na contradição 

e no conflito quando se almeja uma transformação da realidade social em qualquer âmbito, 

pois "você tá formando alguém que tem uma sensibilidade desenvolvida. Que tem uma 

crítica. Que [lê] de forma crítica” (Docente B) e que ao formar-se profissionalmente sob esta 

perspectiva tem a potencialidade para atuar de forma mais plena na sociedade e nas relações 

de trabalho. 

 
3.3.2 Organização da disciplina de arte (Categoria 3) 
 
 Neste tópico analisamos a visão presente nas entrevistas de como a disciplina se 

apresenta nas duas instituições pesquisadas em seus aspectos organizacionais, observando 

como tais aspectos definem seu espaço e dimensão na estrutura curricular como um todo e, 

consequentemente, como estes passam a assumir determinadas finalidades pedagógicas. Para 

tanto, utilizaremos as quatro subcategorias apontadas anteriormente como base analítica da 

organização da disciplina de arte: elaboração das ementas de arte; conteúdos e abordagens da 

disciplina de arte; atividades de integração com outras áreas; apresentações públicas dos 

alunos e eventos artístico-culturais. 

 
3.3.2.1 Elaboração das ementas 
 
 Os gestores das duas instituições informam que sempre houve a presença da arte em 

seus currículos. No que tange à elaboração das ementas que compõem estes currículos, todos 

os docentes relatam, em ambas as instituições, que há uma liberdade e flexibilidade de criação 

das atividades por parte da escola e que, a cada ano, de acordo com o perfil das turmas e com 

as atualidades, são realizadas modificações, como podemos verificar mais abaixo no quadro 5. 

Tal situação contempla a natureza específica da arte que necessita desta flexibilidade visto 

que esta atividade deve contemplar aspectos dinâmicos inerentes ao ato criativo e às relações 

entre indivíduos no contato com o fazer artístico.  

 Esta flexibilidade e abertura na elaboração das ementas encontra-se sinalizada nos 

PCN’s. Os referidos parâmetros organizam os objetivos do ensino da arte de forma a 
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contemplar essa natureza aberta e dinâmica da prática artística. Apresenta conteúdos e 

abordagens de forma a garantir diversificados desenhos curriculares por parte dos professores 

e instituições. Também percebemos esta questão na própria LDBEN que em seu artigo 26, 

parágrafo 2o, sinaliza que o ensino da arte deve ser respeitado “especialmente em suas 

expressões regionais”, sendo, portanto, necessário que haja uma flexibilidade para o 

atendimento desta diversidade regional.  

 Os gestores das duas instituições informam que as ementas são as mesmas para todos 

os cursos. Porém, os professores, também nas duas instituições, sinalizam que o ementário 

apresenta uma estrutura que abarca a flexibilidade de planejamento anual e que as adaptações 

necessárias sempre são realizadas a cada novo grupo, assim como, durante o próprio processo 

de ensino. 

 3.3.2.2 Conteúdos e abordagens da disciplina de arte 

 
 Sabemos que no planejamento das ações educativas a escolha de conteúdos e a forma 

como optamos por abordá-los reflete objetivos e finalidades diferenciadas. No que tange ao 

ensino médio integrado, na perspectiva apontada no capítulo 1, que almeja uma formação 

integral/omnilateral por meio de uma proposta de ensino politécnico, o currículo é 

compreendido como um campo não-neutro, onde tais escolhas contêm uma visão de mundo e 

sociedade. Do mesmo modo, este mesmo currículo, numa perspectiva de 

integração/integralidade deve possibilitar uma visão da realidade em sua totalidade 

entendendo o homem como ser histórico-social, como refletimos ao longo dos capítulos 

anteriores. Portanto, quando observamos as falas dos professores entrevistados no quadro 6 

podemos perceber que as escolhas feitas por cada um têm impacto sobre os objetivos a serem 

alcançados com os estudantes. 

 Ressaltamos que a questão do tempo é preponderante para a seleção dos conteúdos e 

sua forma de abordagem. Esta questão apresenta-se de forma diferenciada nas instituições, 

conforme já apresentado nos resultados obtidos na análise documental.  Os professores na 

‘Instituição I’ sinalizaram para isso como uma questão limitadora. Relatam que suas escolhas 

têm que adequar-se a um tempo realmente muito restrito, pois além de a disciplina ser 

oferecida apenas no 1o ano ela ainda divide-se com a linguagem de música, que é obrigatória.  

 



 

 
 

87 

 
 
 

Quadro 5: Organização da disciplina de arte: Elaboração das ementas de arte 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas. 
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 Neste contexto, uma linguagem artística desenvolve-se em um semestre, que na 

verdade resume-se a algo em torno de quatro meses efetivos (excluindo-se os períodos de 

recesso escolar) que abarcam uma média de 15 encontros semanais. Então, a disciplina 

assume um caráter de “quase uma oficina” (Docente 2). 

 Nesse sentido, quando o Docente 5 sinaliza que “vai abordando a história [...] Mas é 

aquela coisa, né, é muito rápido tudo”, há um esforço para oferecer uma compreensão maior 

daquela experiência artística, entretanto, uma limitação estrutural apresenta-se. Ou então, o 

professor opta por desenvolver uma outra abordagem das atividades artísticas e passa a pensar 

“o programa da [sua] aula [..] em cima do que [pode ser trabalhado] que vai ser importante 

pra vida [dos estudantes] fora daqui”, como descreve o Docente 1. E nessa direção seleciona 

conteúdos e abordagens da arte buscando desenvolver ferramentas no campo comportamental 

que promovam uma maior expressividade oral, corporal e vocal visando ampliar as 

capacidades de relacionamento interpessoal. 

 Os professores da ‘Instituição II’, apesar de também sinalizarem para a limitação do 

tempo, têm maiores possiblidades de traçar estratégias educativas pois seu espaço na matriz 

curricular é quase três vezes maior que na ‘Instituição I’. Junto a isso, a permanência do 

estudante em uma mesma linguagem artística no 2o e 3o anos, estabelecida por escolha própria 

dos discentes, favorece um aprofundamento e continuidade do trabalho na perspectiva 

desejada pelos parâmetros curriculares nacionais de produzir, apreciar e contextualizar 

produtos artísticos, como apresentado no capítulo 2. 

 A arte pode assumir mais dimensões para além de sua função instrumental e 

psicoafetiva no âmbito da educação profissional. A proposta de organização curricular da 

‘Instituição II’ oferece um leque maior de possibilidades de escolha por parte do professor e 

isso se materializa nas falas. Os docentes, ao apresentarem suas concepções práticas, 

sinalizam para maiores desdobramentos dos conteúdos: “a gente vai estudar, vai ver filme, a 

gente vai entender que o Romeu e Julieta não é só aquela historinha” (Docente E); “como 

que esses elementos significam? Quais são as questões que estão envolvidas? E como várias 

vanguardas trabalham?” (Docente B) ; “o ano inteiro planejando e construindo [...] 

construir uma história, pensar sobre" (Docente B ). Portanto, a arte assume, além da 

dimensão mais instrumental de desenvolvimento das capacidades expressivas e 

comunicacionais, uma dimensão mais ampla e crítica ao possibilitar a experiência artística em 

suas múltiplas relações com a realidade em sua dimensão histórica e social.  
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 Percebe-se, portanto, nos relatos dos professores que esta questão do tempo é crucial 

para o aprofundamento do trabalho e que o professor sem essa ampliação fica restrito a fazer 

o que dá tempo e acaba por fazer uma escolha difícil na hora de planejar suas atividades. 

 Podemos verificar os relatos acima mencionados no quadro 6 apresentado a seguir. 

 

3.3.2.3 Atividades de integração com outras áreas 
 
 Na ‘Instituição I’ os professores relataram uma dificuldade para esta integração, 

principalmente, quanto à questão do tempo. Tanto no que se refere ao tempo do professor 

quanto do aluno. Em um dos relatos, o Docente 2 ressalta que foi tentada esta integração por 

meio da criação de dois tempos de aula que se destinavam a um projeto integrador. 

Entretanto, informa que  “hoje em dia ele não tem funcionado, pois colocaram os horários 

bem no horário das aulas de arte”. 

 Por conta desta questão, as atividades que eventualmente ocorrem entre os professores 

de diferentes disciplinas se dão no âmbito da extensão. O gestor sinaliza também para uma 

questão estrutural importante ligada à própria formação do profissional docente que, por 

vezes, encontra-se “desconectada da integralidade”, visto que, este é formado “de forma 

disciplinarizada” nas suas áreas, apontando, portanto, para um desafio a ser superado. 

 Na ‘Instituição II’ os professores sinalizam também para a dificuldade de efetivar a 

integração em sua plenitude, porém, apresentam algumas estratégias que foram criadas na 

tentativa de realizar o maior nível de integração possível. As falas indicam que há um 

movimento, por parte da instituição, em favorecer tal integração. De acordo com a gestão, 

foram criados componentes curriculares para a integração previstos oficialmente e garantidos 

por núcleos de coordenação. São eles:  

 

� IEP – Iniciação à Educação Politécnica. No IEP desenvolveu-se uma coordenação 

específica que se encarrega de articular a integração entre disciplinas por meio de 

quatro eixos temáticos: Trabalho, Saúde, Política e Ciência.  

� PTCC – Projeto de Trabalho em Ciência e Cultura. O PTCC é um trabalho de 

conclusão de curso de caráter científico e com temática de livre escolha por parte do 

aluno abrangendo as múltiplas áreas de conhecimento.  
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Quadro 6: Organização da disciplina de arte: Conteúdos e abordagens 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas. 
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� Atividades Diversas. No componente Atividades Diversas é disponibilizado um 

espaço para facilitar a realização de projetos entre os docentes e alunos. 

 Os docentes relatam também uma abertura institucional para o desenvolvimento de 

projetos de integração que podem ser propostos a qualquer tempo e com durabilidade variada, 

como, por exemplo, ocorreu com o Projeto Mandala – Acampamento Pedagógico. Tal projeto 

apresenta-se “calcado numa filosofia que valoriza todo ser humano, como tendo potencial 

para grandes realizações em várias áreas, e como tendo direito a usufruir a herança cultural 

que recebe e para qual contribui com novas aquisições” (EPSJV, 2011, p. 7). Por meio de 

atividades de acampamento que já ocorreram no interior do estado do Rio de Janeiro e de 

Minas Gerais são realizadas ações pedagógicas “para estimular práticas cidadãs” a partir das 

diretrizes que promovem atividades para a “interiorização [...] ligadas à criação artística, à 

inspiração poética, à meditação, à harmonia cinestésica ou tão somente ao recolhimento [...] e 

outras sutilezas da vida” (Ibid, p.8). Foram desenvolvidas em tal projeto trilhas ecológicas, 

oficinas artísticas, atividades corporais, desporto, rodas de conversa, luau e monitorias como 

estratégias pedagógicas. 

 Em uma proposta pedagógica dessa natureza, o meio ambiente, a cultura e a 

comunidade local são tratados integrando conhecimentos de variadas áreas, assumindo, 

portanto, dimensões ampliadas.  

 

3.3.2.4 Apresentações públicas dos alunos 

 

 Na ‘Instituição I’ não há eventos artístico-culturais com apresentações públicas dos 

estudantes, de caráter pré-definido no calendário oficial da instituição. A gestão sinaliza para 

a realização de apresentações promovidas diretamente pela coordenação de artes. 

 De acordo com relato do Docente 2, as apresentações decorrentes das atividades de 

ensino ocorrem internamente e “não são tão públicas porque elas ficam restritas aqui na 

nossa área”. Ressalta que esta dificuldade de ampliação dos participantes nas apresentações 

públicas não se refere apenas às apresentações da área de arte, mas de qualquer área de 

conhecimento por conta da “própria estrutura da escola”.  
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Quadro 7: Organização da disciplina de arte: Atividades de integração com outras áreas 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas. 
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 Entretanto, o Docente 1 informa que quando são realizadas apresentações públicas em 

atividades de extensão “com um grupo à parte”, estas são bem recebidas pela comunidade 

interna e externa. Nessas atividades de extensão também podem ocorrer integrações entre 

outras áreas de conhecimento a partir da iniciativa individual de professores. O mesmo 

docente relata que numa dessas atividades promovidas no âmbito da extensão, houve a 

lotação de um auditório com capacidade para uns 400 lugares, “Lotou! Muita gente!”. Tal 

ocorrência indica que há uma demanda e um anseio por estas ações. 

 Na ‘Instituição II’, existem três eventos artístico-culturais previstos no calendário 

oficial: uma Mostra Audiovisual; um Festival de Música e Teatro; e o evento Arte e Saúde, 

onde ocorrem apresentações e palestras. Este último culmina em uma publicação impressa. O 

gestor informa também que além destes eventos artístico-culturais são promovidas também 

idas a museus, ao teatro, exposições, entre outras atividades culturais.  

 Os docentes relatam algumas dificuldades em envolver todos os professores no 

momento destas apresentações devido ao tempo e demandas individuais, mas informam que 

os alunos comparecem bastante e uma parcela razoável dos professores também comparece. 

 A questão das apresentações públicas pode sinalizar, em grande medida, a dimensão 

que a atividade artística assume na instituição. Ao serem promovidas atividades oficiais no 

calendário escolar, faz-se necessário viabilizá-las por meio de um conjunto de ações que dão 

materialidade a essa atividade no contexto institucional. E, portanto, a arte ganha visibilidade 

e importância. Tal movimento favorece possíveis relações interdisciplinares pois, ao 

tornarem-se públicas, fora do contexto estrito da sala de aula, as práticas artísticas 

estabelecem e ampliam o contato com outros docentes que porventura não tenham ainda 

vislumbrado o alcance e a natureza da arte na perspectiva da educação tecnológica. 

Entendemos como estratégico este espaço de publicização para o fortalecimento e 

aprofundamento do campo da arte nas instituições, como também, pelo aspecto pedagógico da 

produção e apreciação de obras artísticas no ambiente escolar. 

 

3.3.3 Concepções (Categoria 5) 
  
 Neste tópico, propomos uma reflexão sobre as perspectivas teórico-práticas 

apresentadas pelas instituições acerca da dimensão da arte no âmbito escolar e, 
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especificamente no ensino integrado, procurando entender como são apropriados os conceitos 

por parte dos professores e gestores. Para tanto, partiremos das quatro subcategorias: 

x Percepções da arte na escola;  

x Especificidades da disciplina de arte no ensino integrado;  

x Compreensões acerca da proposta do ensino integrado;  

x Valorização da disciplina pelos professores, gestores, pais e alunos. 

 

3.3.3.1 Percepções da arte na escola e Especificidades da disciplina de arte no ensino 

integrado 

 

 Neste ponto do estudo optamos por unir duas subcategorias em um mesmo tópico, 

pois elas se inter-relacionam diretamente. Nesta análise buscamos observar como os 

entrevistados descrevem suas percepções sobre o espaço da arte no ambiente escolarizado, 

como concebem sua presença no ensino técnico integrado e como estas compreensões 

influenciam na escolha das ações educativas e, consequentemente, em seus objetivos e 

finalidades.  

  Na ‘Instituição I’ os entrevistados apresentam a arte na escola como atividade de 

caráter psicoafetivo, comportamental. Fazem referência ao seu papel de “momento de escape” 

(Docente 5), a “um encontro com ele mesmo” (Gestor) “um respiro” (Docente 1). Quando 

indagados sobre sua especificidade na modalidade integrada à formação técnica apresentam a 

arte em uma vertente mais instrumental, como ferramenta que se associa ao desenvolvimento 

de habilidades exigidas pelas distintas áreas profissionais. 

 Na ‘Instituição II’, as falas dos docentes descrevem a arte na escola como campo de 

conhecimento que fornece possibilidades expressivas e comunicativas com caráter crítico-

reflexivo. O Docente E sinaliza para uma dimensão política inerente a arte e ressalta que 

“toda a arte é política, mesmo que ela não queira ser”, e que mesmo quando você utiliza a 

arte apenas como um entretenimento despretensioso é importante perceber que “só divertir as 

pessoas também é político, também é uma escolha”.  

 Observando as questões recém mencionadas, verificam-se percepções diversas sobre 

os objetivos, as finalidades e o alcance da arte no ambiente escolarizado. E estas questões 
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Quadro 8: Organização da disciplina de arte: Apresentações públicas dos alunos e eventos artístico-culturais 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas. 
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refletem consideravelmente na seleção de conteúdos e na abordagem da arte quando esta 

adentra especificamente o universo do ensino integrado. 

No que tange a especificidade da arte no nível técnico integrado, os relatos também 

apresentam diferentes compreensões sobre a questão. Na ‘Instituição I’, conforme podemos 

observar nos relatos apresentados no quadro 10, os professores descrevem uma especificidade 

da arte que se liga ao desenvolvimento de habilidades aplicáveis mais diretamente na 

profissão. O Docente 2 sinaliza que “alguns cursos [...] tem mais necessidade da arte que 

outros” e que “as empresas [foram chamadas] para darem palestras”. Nestas palestras, as 

empresas indicavam suas expectativas de um “profissional criativo, com pensamento 

divergente, que conseguisse dar novas soluções a problemas antigos”. A partir dessa 

perspectiva apontada pelas empresas, o mesmo docente entende que “ele quer um 

profissional que tenha estudado arte”.  

 Nos relatos dos docentes e do gestor da ‘Instituição II’, é sinalizada uma relação direta 

da arte tanto com a perspectiva politécnica quanto com o projeto institucional da escola, 

extrapolando apenas o caráter de iniciativa individual de professores. O Docente D relata que 

esta questão “não é uma invenção do grupo, não, é uma coisa da escola”. Apontam que a 

importância da arte na educação profissional é uma perspectiva coletiva, da instituição como 

um todo, que afirma a arte como campo necessário a uma formação ampla para o trabalho. 

 Podemos observar as percepções mais amplas sobre a arte na escola nos relatos no 

quadro 9 para, em seguida, observarmos as percepções quanto à especificidade deste 

componente no ensino integrado no quadro 10. 

 

3.3.3.2 Compreensões acerca da proposta do ensino integrado 

 Na ‘Instituição I’, o ensino médio integrado com essa perspectiva ampla de integração 

tem ocorrido desde 2013 e, atualmente, a instituição está com sua terceira turma. Segundo 

relato da gestão antes disso “nunca houve [um curso] com essa filosofia não, de integração e 

interdisciplinaridade nunca houve. Havia um curso justaposto de um turno só. Mas com 

nenhum aspecto pedagógico ligado à integração, não”. Informa que “quando houve a 

reforma no governo Fernando Henrique é que houve essa divisão: a separação de uma 

escola de nível médio e uma escola profissionalizante que não conversavam. Hoje conversam 

um pouco”. Apontamos, no capítulo dois, este impacto das políticas educacionais dos anos de 

1990 e, em especial, do decreto 2208/97 sobre a educação profissional.   
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Quadro 9: Concepções: Percepções da arte na escola. 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas. 
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Quadro 10: Concepções: Especificidades da disciplina de arte no ensino integrado 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas. 
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 Quanto a este impacto, o Docente 4 sinaliza para um processo de desarticulação 

pedagógica por conta dessa perspectiva dissociada de ensino médio e técnico:  

 
Em 86 até 98 era uma coisa, assim, muito forte na coordenação as reuniões 
de colegiado [...]  Era assim, sagrado [...] E a gente vinha mesmo! [...] Até 
98, os cursos eram de um jeito e depois passaram a ser diferentes com as 
mudanças que o Paulo Renato fez, o ministro da educação do FHC [...] De 
repente eu vi, eu percebi [...] Perdemos isso, já não era mais parte da nossa 
prática [...] De lá pra cá, reunião de colegiado apenas ‘existe’. A gente faz 
pra momentos ou temas específicos, mais urgentes, prementes [...] a 
separação entre o médio e o técnico, nos trouxe prejuízo. Por que isso? 
Porque trouxe prejuízo pro aluno [...] É muito pior essa ideia de separação. É 
equivocado! 
 

 
 A integração numa perspectiva mais ampliada ainda está em fase de estruturação e a 

instituição tem buscado construir esse novo modelo de ensino. Entretanto, por conta de sua 

recente implantação tem encontrado grandes desafios a serem enfrentados. Os entrevistados 

elencam algumas das questões que implicam dificuldades para a integração:  

 

�  O modelo de formação dos professores, que são preparados para atuar isoladamente 

em suas disciplinas – “A gente não consegue ver correlações entre as diversas 

disciplinas. [...] Então, você quebrar esse paradigma é muito difícil [...] Todo mundo 

vai continuar na sua zona de conforto: o que eu sei é isso aqui (Gestor)”. 

� A estrutura da escola que por sua tradição e tamanho tem dificuldade de reestruturar 

mais profundamente seus currículos – “Não vejo a instituição como um todo 

discutindo [...] como escola, é mais um, tipo assim, ‘escolão’, tradicional” (Docente 

4). 

� As pressões e expectativas dos estudantes e das famílias – “E os pais cobram isso [...] 

exercício à exaustão e muito pouca compreensão, e aí preparando o cara pra 

responder as coisas, e na hora que ele tem que parar um pouco e pensar que 

sociedade... Então é muita informação desperdiçada!” (Gestor). 

� Processos organizacionais para o cumprimento de programas de ensino – “Hoje com 

os ritmos e processos de avaliação... Você tem que cumprir aquilo, você tem que 

fazer... Então, é impossível. A educação perdeu o caráter dela. Da sua origem, 

quando ela virou aula. Virou aula acabou” (Gestor). 
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Quadro 11: Concepções: Compreensões acerca da proposta do ensino integrado. 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas.
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� Nossa própria organização social capitalista – “O projeto de Politecnia não tem nada 

a ver com que a gente tá fazendo, pelo menos os projetos originais [...] quando Marx 

pensou a politecnia é outra coisa completamente diferente e eu acho até que não se 

aplica ao nosso modelo de sociedade” (Gestor) 

 

  Na ‘Instituição II’ também encontramos relatos de dificuldades para uma efetiva 

integração. Porém, como esta perspectiva sempre esteve presente desde a criação da escola, a 

apropriação dos conceitos que fundamentam um ensino integrado encontra-se mais 

consolidada e algumas estratégias para a integração encontram-se em curso há um tempo 

maior. 

 Essa apropriação conceitual permeia as diversas instâncias da escola desde a direção 

até o aluno. Segundo o Docente A “tudo tem um eixo direcionado para essa questão da 

politecnia”.  

 A discussão do conceito de politecnia participa de diversos componentes curriculares e 

também da disciplina de arte. Além das estratégias de integração apontadas no tópico 3.4.2.3 

que tangenciam a politecnia de forma direta ou indireta, também são produzidos trabalhos em 

um canal da internet intitulado “Cultura Politecnia10” nas atividades da aula de arte na 

linguagem de audiovisual que também tratam da formação nesta perspectiva politécnica e 

omnilateral. 

 Nos relatos de todos os entrevistados sobre sua compreensão do ensino integrado, foi 

apresentado o conceito de politecnia como subsídio para a exposição de suas análises.  

  

3.3.3.3 Valorização da disciplina pelos professores, gestores, pais e alunos 

 Na ‘Instituição I’ os entrevistados sinalizam para uma valorização da disciplina, mas 

apontam algumas questões específicas que tornam sua posição diferenciada. Sinalizam que a 

arte é “algo que fica ao redor” (Docente 4) e que o docente “ia para os conselhos de classe e 

ficava sempre justificando porque que a arte era importante” (Docente 2), como também “no 

conselho, tipo, o pessoal mesmo esquece de colocar a gente, né, de educação artística” 

                                                      
10 Trabalhos disponíveis no Canal do YouTube pelo link https://www.youtube.com/user/culturapolitecnica. 

https://www.youtube.com/user/culturapolitecnica
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(Docente 1) e que uma maior visibilidade para a arte só ocorre na semana de extensão pois “é 

quando eles veem que existe arte na instituição” (Docente 5). 

O Docente 5 sinaliza para uma pouca valorização da disciplina por conta de ela ser 

ofertada no contraturno. E relata que “de repente falta uma turma inteira” e os estudantes 

informam está “tendo uma palestra”. Mas informa que compreende que “os alunos eles 

estão, afinal das contas, num curso técnico, eles estão numa área de exatas, eles têm outras 

situações, eles têm muitas provas” e que “é tão cultural isso, mas não é por mal [...] às vezes 

ele nem lembra que tem contraturno”. Este relato indica que a organização da disciplina de 

arte no contraturno não favorece as atividades e minimiza sua importância perante aos demais 

componentes curriculares. Sobre essa questão o Docente B da ‘ Instituição II’ ressalta que “se 

você entra no contraturno, você não consegue trabalhar com outro professor, porque é um 

projeto fora. Está dentro da escola, mas é fora”.  

 Na ‘Instituição II’, os entrevistados ratificam a importância dada pela instituição para 

a arte, como também, sinalizam sua valorização por parte dos alunos. No que se refere aos 

demais professores, o Docente B percebe uma valorização por parte de uns e por outros “nem 

tanto” e o Docente E aponta a ausência de professores em algumas apresentações culturais 

como fator que pode sinalizar uma pouca valorização para as atividades artísticas. 

 

 3.4 Considerações e observações acerca do campo pesquisado 
 
 Muito comumente ouvimos como uma das maiores justificativas para a dificuldade de 

implantação do ensino integrado na perspectiva politécnica e omnilateral a “falta de 

condições”. Certamente, um projeto pedagógico dessa natureza não se realiza plenamente sem 

determinadas condições garantidas.  

 No campo pesquisado, vimos duas instituições com trajetórias de excelência 

consolidadas no ensino profissional, onde a qualificação conferida aos estudantes é sinônimo 

de mestria e capacidade. Como também, verificamos que tais instituições possuem condições 

bastante similares em diversos aspectos, como abaixo resumido:  

 

� Ambas oferecem cursos de ensino médio integrado em quatro anos; 

� Quanto à infraestrutura, dispõem de salas próprias e climatizadas para o atendimento 

às demandas específicas de cada linguagem artística, recursos materiais pertinentes  
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Quadro 12: Concepções: Valorização da disciplina pelos professores, gestores, pais e alunos. 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas. 
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também a cada linguagem, equipamentos multimídia essenciais, acervo bibliográfico 

básico e auditório para apresentações públicas; 

� No tocante aos recursos humanos, dispõem de corpo docente qualificado para suas 

funções e em número suficiente para o atendimento aos estudantes; 

� Dispõem de um aparato administrativo e pedagógico bem estruturado e que oferece 

suporte necessário para o atendimento aos estudantes e às necessidades para o bom 

desenvolvimento das ações educativas; 

� Desenvolvem pesquisa e extensão de alto nível e possuem publicações periódicas 

próprias. 

 

 Entretanto, percebemos que as concepções teóricas e práticas de cada instituição, 

materializadas, principalmente, por meios de seus currículos e dos relatos dos docentes e 

gestores, sinalizam alguns pontos importantes para observação quanto ao espaço e à dimensão 

conferida ao ensino da arte e às compreensões do conceito de ensino integrado. 

 Há uma diferença que pensamos ser fundamental para uma compreensão das 

diferentes dinâmicas assumidas pelas duas instituições e que pode ser um ponto de partida 

para observarmos os dados coletados: as trajetórias históricas. 

 As instituições foram fundadas em períodos bastante diferentes do ponto de vista 

histórico. A ‘Instituição I’ surgiu num momento ainda incipiente do processo de 

industrialização nacional e se constituiu e se desenvolveu junto a esse processo. Construiu um 

percurso onde a sua relação com as demandas do setor industrial ajudou a desenvolver suas 

metodologias de ensino e formar seus quadros funcionais, acompanhando as reestruturações 

dos processos produtivos ao longo de quase todo o século XX. Neste caminho, tornou-se uma 

instituição de grande porte que é referência para a contratação de trabalhadores em diversos 

segmentos profissionais, atuando em variados níveis de ensino com uma estrutura pedagógica 

e administrativa igualmente grande.  

 Apesar da sua posição consolidada como referência na formação técnica de nível 

médio e do fato de que já ofertava cursos de ensino médio aliados à formação profissional há 

um tempo bastante significativo, a implantação de um curso integrado sob as perspectivas 

apontadas, é uma situação bastante recente, como verificamos ao longo deste capítulo.  

 A trajetória percorrida pela instituição fundou bases sólidas de excelência no ensino e 

criou uma estrutura organizacional que possui uma organicidade e lógicas de funcionamento 

que se desdobram em múltiplas relações entre alunos, famílias, mercado de trabalho, 
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professores, gestores, instituições e políticas que possuem dinâmicas que não se alteram da 

noite para o dia. É um processo que demanda tempo e muito debate para que a apropriação do 

projeto seja ampla no plano coletivo. 

 A ‘Instituição II’ foi fundada no final do século XX, na segunda metade da década de 

1980, em meio a um processo de redemocratização do país, onde havia uma consciência de 

uma parcela da sociedade que clamava por mudanças. Desde sua fundação, estava marcada 

claramente a postura político-pedagógica assumida pela instituição. Seu percurso se deu a 

partir disso e sua estrutura foi sendo forjada sobre essas bases. Portanto, assim como na 

‘Instituição I’, uma organicidade e lógicas de funcionamento também se desdobraram e a 

estrutura educacional foi se constituindo, porém, de uma forma diversa. 

 Nesse sentido, quando sinalizamos no início deste tópico para as similaridades entre as 

instituições no que tange às condições materiais e humanas, buscamos apontar a questão 

central que distancia as instituições nas formas de abordagem da arte e da integração 

curricular. Esta reside na forma diversa de apropriação político-ideológica do projeto de 

ensino médio integrado por parte do coletivo. 

 Concordamos que mudanças tão profundas propostas pelo conceito de integração são 

difíceis e desafiadoras em qualquer realidade educacional, e que estas demandam mudanças 

também na formação docente. Como também entendemos que não se trata apenas de 

mudanças no plano pedagógico, mas também no plano político, como já sinalizado no 

capítulo 2 deste estudo.  

 Todavia, entendemos que esta é uma proposta em construção e que, por isso, deve ser 

constantemente debatida. Concordamos com a afirmação da gestão que “se já era difícil 

integrar no ensino médio imagina junto com o profissional”. E compreendemos, também, que 

esta parece ser “uma tarefa milenar [...] uma transformação geológica [que] leva milênios!”. 

Talvez seja. Mas é possível também dar início a esse processo traçando estratégias que 

busquem essa transformação. Entendemos essa busca como algo inerente ao campo educativo, 

que deve contemplar a criação e a recriação da realidade social. 

 Nesse sentido, sinalizamos algumas estratégias desenvolvidas pela ‘Instituição II’ que 

favorecem a busca pela integração e que promovem um espaço e uma dimensão mais 

aprofundada para a arte nesta modalidade de ensino que foram apresentadas neste capítulo.  

São elas:  
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� Componentes curriculares para a integração previstos oficialmente e garantidos por 

núcleos de coordenação (IEP / AD / PTCC) – É importante que haja uma 

coordenação específica para que possam ser estabelecidas as conexões entre as áreas 

que, por vezes, ficam atrapalhadas pela dinâmica do cotidiano escolar; 

� Eventos científicos, artísticos e culturais anuais previstos no calendário que integram 

diversas temáticas e áreas de conhecimento; 

� Conexão entre pesquisa, extensão e ensino – Criar possibilidades para que atividades 

de ensino possam se desdobrar em pesquisa e extensão expandindo o espaço interno 

por meio de publicações e do contato com outras instituições; 

� Criação da especialização em educação profissional que propicia essa circularidade 

dentro da própria unidade, que sedimenta e renova as discussões sobre os fundamentos 

da proposta pedagógica da escola. 

 Estas são algumas estratégias desenvolvidas para facilitar a integração dentre muitas 

outras possibilidades a serem criadas. Mas é preciso frisar que quaisquer estratégias de 

integração só se efetivam e se consolidam como práticas instituídas no cotidiano escolar se 

forem criados espaços e tempos para o exercício da reflexão sobre os processos educativos. 

Para uma perspectiva plena de educação integrada/integral é necessário que seja contemplado 

o movimento de criar e recriar gerado pela multiplicidade de abordagens possíveis quando se 

integram conhecimentos e pessoas. Junto a isso, pensamos ser importante que as instituições 

compreendam que atuar no interior das contradições e conflitos é uma questão inerente às 

relações sociais e à educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em muitas escolas privadas de ensino propedêutico, voltadas para as classes altas, as 

atividades artísticas e culturais fazem-se presentes nos currículos de forma plena, ou seja, 

dispõem de uma carga horária razoável para a realização de um trabalho consistente; possuem 

salas equipadas com materiais necessários à criação artística; contam com um número de 

alunos adequado em sala de aula; desenvolvem ações pedagógicas externas como idas ao 

teatro, museus, cinema e ambientes culturais diversos como desdobramento das ações 

educativas. Enfim, podemos verificar que sua importância educativa é ratificada por esta 

estrutura e organização. E, ainda, os estudantes destas instituições, em sua maioria, também 

têm acesso aos bens culturais em outros ambientes, fora do contexto escolar, que são 

propiciados por sua condição econômica e social. 

Por outro lado, em muitas escolas públicas de ensino profissionalizante, voltadas 

para as massas, apressadas em prover a sua sobrevivência, na maioria dos casos, estes 

componentes são vistos como supérfluos a uma formação técnica, ficando restritos ao mínimo 

para cumprir a lei. E, diferentemente dos estudantes de classes mais abastadas, estes, muitas 

vezes, só têm acesso aos bens culturais por meio da escola, também por conta de sua condição 

econômica e social.  

Será que para o trabalhador não se fazem necessários a experiência e o contato com 

arte? Para este “ser” e para sua vida em sociedade não é importante o desenvolvimento de 

suas instâncias simbólicas, estéticas e afetivas?  Voltemos à personagem do início do trabalho 

e sua busca por “oportunidade” e pensemos: será que ao “Severino de Tal”, a “oportunidade” 

de acesso a um aprendizado mais restrito, possibilita a mesma “oportunidade” na vida social e 

econômica que aos filhos das elites? O domínio de códigos de comunicação e expressão mais 

elaborados, em grande medida, traduz-se em capital cultural que participa das relações de 

poder na sociedade. 

Entendemos, portanto, que esta é uma questão que reside na apropriação do projeto 

educacional no plano político e ideológico. Se formos pensar em cidadania plena e em justiça 

social como uma busca necessária e urgente, não podemos manter esta lógica excludente no 

acesso aos conhecimentos. É preciso promover uma maior igualdade de oportunidades às 

pessoas, independentemente da condição social em que nasceram, pelo menos em sua etapa 

de formação básica. Afinal, não somos uma sociedade de castas. Não oficialmente, pelo 
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menos. 

Estamos vivendo uma época de contradições profundas neste modelo de sociedade 

capitalista. Inúmeras situações de insustentabilidade em vários setores da nossa organização 

social têm urgência para serem debatidas e transformadas. Entretanto, para que tal debate seja 

feito de forma ampla pela sociedade é preciso que a cidadania seja exercida de maneira mais 

ativa e menos anestesiada, o que só se torna mais próximo da realização quando há um nível 

de consciência e esclarecimento também amplos por parte dos grupos sociais. Portanto, 

compreendemos ser direta a relação entre a formação de um grande contingente de pessoas e 

seu impacto sobre a realidade, visto que as relações humanas são a base da construção de 

qualquer sociedade. E estamos vivendo, contemporaneamente, um projeto amplo de formação 

de jovens em todas as regiões do país que produzirá tais impactos sobre a realidade. 

 Imbuídos das reflexões acima, desenvolvemos esta pesquisa procurando compreender 

qual é o espaço que as instituições de educação profissional atribuem à arte na modalidade de 

ensino médio integrado. Para tanto, partimos primeiramente da investigação dos aspectos 

instituintes do ensino profissional como campo na educação brasileira, observando as suas 

transformações no decorrer de seu percurso histórico. Percebemos o quanto a separação entre 

o ensino profissional e o ensino propedêutico, que esteve bastante marcada no período de 

consolidação inicial da educação profissional, instaurou um dualismo educacional que, até 

hoje, impacta na forma como concebemos a formação para o trabalho, como também na 

própria dinâmica organizacional das instituições.  

 Concomitantemente, refletimos sobre as concepções teóricas que envolvem este 

campo e suas relações mais amplas com o desenvolvimento da sociedade capitalista. 

Observamos, ao longo do estudo, como estas não são questões apenas relacionadas ao campo 

pedagógico, mas são, em primeiro lugar, questões de natureza política e ideológica. Nesse 

sentido, tornam-se claros os projetos distintos de sociedade que estão em disputa. As bases 

conceituais do ensino integrado apontam, para os desafios de se atuar na contradição entre as 

pressões oriundas das relações capitalistas de produção e um projeto educacional 

emancipatório, que almeja a transformação de tais relações.  

 Para dar conta deste desafio passamos, em seguida, a investigar as potencialidades do 

ensino da arte na modalidade integrada. Percorremos também a trajetória deste campo da 

educação para aclarar os alcances possíveis das ações de ensino-aprendizagem em arte. 
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Verificamos o movimento das políticas educacionais e percebemos que a arte foi se 

consolidando cada vez mais como uma área da educação com epistemologia definida e, 

consequentemente, com possibilidades metodológicas mais amplas e aprofundadas.   

 Nesse sentido, a arte pode encontrar um campo propício para desenvolver estratégias 

que possam contribuir com a formação mais crítica do trabalhador em um projeto de ensino 

médio integrado que esteja pautado nas concepções teóricas apresentadas neste estudo.  As 

bases fundamentais tanto do ensino integrado quanto do ensino da arte compartilham, em 

grande medida, da perspectiva de integralidade na formação. O conceito de integralidade é 

“uma perspectiva que não hierarquiza experiências, saberes, conhecimentos, ao contrário, 

coloca-os como complementares e fundados radicalmente no social” (COELHO, 2009, p.85). 

Sabemos que inúmeras estratégias educativas são possíveis no campo do ensino da arte, e que, 

estas, nem sempre, assumem um caráter crítico na perspectiva sinalizada pela presente 

pesquisa. Entretanto, entendemos que, ainda assim, a arte é um dos componentes curriculares 

que tem grandes possibilidades de contemplar um projeto desta natureza.  

 Todavia, sinalizamos também que o campo da educação profissional apresenta 

desafios para a efetivação destas possibilidades por conta da existência de uma diversidade de 

modalidades de ensino profissionalizante com finalidades bastante díspares nas instituições 

educacionais. Esta situação dificulta a apropriação conceitual, de forma ampla e disseminada 

institucionalmente, de um projeto com um caráter mais crítico. O convívio entre essas 

diferentes concepções de ensino cria uma dificuldade na compreensão dos projetos de 

sociedade almejados no plano institucional mais amplo, como um todo, que afetam o plano 

das ações educativas.  

 O projeto de expansão da educação profissional, que se instaurou a partir dos anos 

2000, triplicou o número de instituições de ensino profissionalizante em uma década. É 

preciso atenção quanto ao projeto de sociedade que está sendo delineado nesse modelo de 

expansão para que, como dissemos no capítulo 2 deste estudo, esse processo não venha a 

“abolir qualquer tipo de escola ‘desinteressada’ (não imediatamente interessada) e 

“formativa”, ou conservar delas tão-somente um reduzido exemplar destinado a uma pequena 

elite” (GRAMSCI, 1979, p. 118). Por este motivo, reiteramos como proposta fundamental 

dentro desta expansão um projeto de ensino médio integrado pautado nas concepções que 

discutimos ao longo deste estudo.  

A robustez da expansão da educação profissional e da modalidade de ensino 
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integrado, com unidades espalhadas por todas as regiões do país, num grande projeto de 

interiorização da oferta educacional profissionalizante, consequentemente, têm reflexos na 

sociedade a médio e longo prazo. Os trabalhadores formados por estas instituições irão 

participar e influir nas instâncias sociais, econômicas e políticas do país.  

 A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, criada neste plano de 

expansão, possui algumas condições objetivas bastante favoráveis para a implantação de um 

amplo projeto de democratização do acesso aos bens artísticos e culturais e de estratégias 

educativas mais aprofundadas e críticas para o ensino da arte. Como por exemplo:  

x Possui profissionais qualificados;  

x Espaços de ensino, pesquisa e extensão – situação singular no que tange ao ensino 

médio; 

x Número de alunos por turma adequado às atividades em arte;  

x Tem a possibilidade de promover encontros e fóruns de discussão entre os 

profissionais de diversas regiões que fazem parte da Rede;  

x Conta com um grande ingresso de profissionais recém-concursados nas diversas 

linguagens artísticas com formação atualizada na área de arte.  

Portanto, nestas instituições, a apropriação da cultura de forma igualitária pelas gerações 

futuras como prática democrática pode assumir um espaço único, tendo em vista que a 

abrangência nacional e a organização sistêmica podem reunir ações e projetos.  

 Na pesquisa de campo tivemos a oportunidade de observar nas duas instituições 

analisadas muitas das condições objetivas favoráveis indicadas acima. Ambas possuem 

infraestrutura física adequada; profissionais, em sua grande maioria, com qualificação em 

nível de pós-graduação; realizam atividades de ensino, pesquisa e extensão, dispondo, 

inclusive de publicações próprias; contam com professores nas diversas linguagens artísticas; 

trabalham com um número adequado de alunos nas atividades artísticas; e dispõem de 

materiais e equipamentos necessários ao ensino da arte em suas múltiplas linguagens.  

Apesar destas similaridades apontadas, as instituições apresentam alguns caminhos 

diferenciados no plano pedagógico.  Estes caminhos se traduzem nas diferentes escolhas 

realizadas pelas instituições quando organizaram seus currículos. A primeira questão a ser 

sinalizada é preponderante para definir os limites e as possibilidades pedagógicas. Trata-se da 

carga horária destinada ao componente curricular “Arte”. Quando este é oferecido com uma 
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carga horária mínima, o aprofundamento do trabalho é comprometido, pois as possibilidades 

de abordagem metodológica se tornam limitadas estruturalmente. Outra questão, refere-se ao 

modo de organizar sua oferta em relação aos outros componentes. Quando a instituição 

organiza sua matriz curricular oferecendo a arte no contraturno, ou seja, no turno oposto a 

grande maioria das disciplinas, esta se torna diferenciada e inferiorizada, pois há um turno 

principal e o outro fica reservado, em geral, à arte, educação física e às ações extraordinárias. 

Esta situação gera, inclusive, um certo esvaziamento na presença de parte dos alunos que 

acabam por se envolver em atividades diversas no referido turno. Outro fator importante que 

impacta nas ações pedagógicas em arte é a falta de eventos internos envolvendo a comunidade 

escolar para a apreciação das atividades produzidas, que favorecem a socialização e, 

consequentemente, uma maior apropriação e valorização da cultura no espaço amplo 

institucional. 

Junto a isso, sinalizamos também para a importância de um movimento no plano 

institucional para a disponibilização de espaços para a realização de atividades integradas que 

estejam garantidos no currículo. Todavia, ressaltamos que tais espaços precisam contar com 

uma coordenação específica, pois apenas a presença da carga horária na matriz dos cursos não 

é garantia de efetiva realização de atividades integradas. As atribuições cotidianas dos 

profissionais, por vezes, dificultam esse processo. Portanto, a articulação dos projetos por 

uma coordenação própria pode favorecer estas ações. 

Entretanto, apesar das questões sinalizadas acima serem importantes para viabilizar 

uma abordagem ampla e integral da arte na escola, verificamos uma questão, em especial, que 

pensamos ser preponderante para tal realização: a apropriação dos conceitos teórico-práticos 

que fundamentam a concepção de ensino médio integrado de forma ampla e orgânica no 

plano institucional e coletivo. Contudo, é preciso ressaltar que o caráter recente da 

implantação desta modalidade nas instituições, indica que esta é uma questão ainda em 

processo de consolidação, sendo, portanto, necessário que espaços para o amplo debate dentro 

das instituições sejam promovidos para fomentar essa apropriação conceitual. 

              Sabemos que existem muitas dificuldades para a efetivação plena de um projeto de 

ensino integrado numa perspectiva de educação politécnica, no que tange à própria lógica das 

relações econômicas, políticas e sociais. Assim como concordamos que há desafios que 

advém da própria organização de uma sociedade de classes, como já sinalizamos em outros 

pontos deste estudo. Entretanto, observamos que os caminhos ou proposições no campo da 
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educação precisam atuar no interior das contradições e dos conflitos com as múltiplas 

instâncias sociais – políticas, econômicas, familiares, culturais – pois a ação educativa não se 

encerra no ambiente escolar. Acreditamos ser urgente a realização deste movimento para que 

possamos repensar nossos modelos que só fazem reproduzir comportamentos e padrões que 

não contemplam o ser humano como “ser” em sua totalidade. Portanto, essa busca requer 

“uma pedagogia que fortaleça o trabalho de produção direta e intencional, em cada aluno e em 

todos os alunos, do domínio dos conhecimentos necessários ao seu pleno desenvolvimento 

como seres humanos” (SAVIANI; DUARTE, 2012, p. 3). 

Constantemente, vemos a questão da formação para a cidadania plena ser amplamente 

difundida nas diversas teorias educacionais.  Todavia, “a consciência de cidadania 

dificilmente se aguça se não conhecemos a produção [cultural] do país do qual somos 

cidadãos” (BARBOSA, 1998, p.45). Assim como, não há cidadania plena sem o sentido da 

coletividade e da relação entre os grupos sociais. Nessa perspectiva, a arte, em todas as suas 

linguagens, favorece a percepção de si e, esta, em relação ao outro. As práticas artísticas, em 

alguma medida, põem em relação dialógica os sentidos dos indivíduos no ato de produzir, 

apreciar ou contextualizar obras artísticas favorecendo esta compreensão do coletivo e dos 

fatos em sua dimensão não-fragmentada. 

Entendemos que o conhecimento, em primeiro lugar, é fonte de liberdade. Uma 

liberdade profunda e interior que transforma, nos possibilitando olhar, perceber e escolher e, a 

partir disso, estar neste constante movimento de renovação, de olhar de novo, perceber de 

outra forma e fazer novas escolhas. Esse espaço não é conquistado por um processo de 

ensino-aprendizagem utilitário e fragmentado, mas sim, por processos que favoreçam a visão 

da totalidade dos fenômenos e suas relações. Para tanto, é preciso desenvolver mecanismos 

sofisticados de elaboração das ideias e da percepção. Reafirmamos, assim, a experiência 

pedagógica com a arte como espaço por excelência para este desenvolvimento. 

Há uma luta histórica pela conquista das especificidades das linguagens artísticas e 

por ações educativas mais consistentes na área de arte. E ainda estamos caminhando em 

direção à consolidação dessas demandas. Sabemos, também, que por conta “da inexistência de 

ações complementares efetivas quanto a sua implementação na prática pedagógica exercida na 

sala de aula” (SANTANA, 2006, p. 111), o ensino da arte, ainda hoje, comporta muitas 

práticas polivalentes e pouco aprofundadas no âmbito de diversas instituições de ensino do 

país. E que essa realidade contribui para que a arte não seja percebida em toda a sua 
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potencialidade. Também sabemos que é preciso desconstruir alguns equívocos provocados 

por interpretações superficiais quanto às finalidades e objetivos do ensino da arte na escola 

que se sedimentaram no senso comum ao longo de anos. Afinal, muitos profissionais que 

atuam nas instituições como gestores ou docentes de outras áreas foram formados na 

educação básica por um currículo onde o antigo modelo da educação artística, polivalente e 

precarizada, ainda era vigente. Portanto, tais profissionais que atuam nas instituições, tanto 

como gestores, quanto como docentes de outras áreas, também encontram dificuldades em 

compreender as possibilidades que atualmente são pensadas para a abordagem da arte na 

escola. 

Concordamos com Penna (1995) que o objetivo central da arte na educação é ampliar 

o universo cultural do aluno, pois compreendemos essa ampliação não como um aspecto 

quantitativo de aquisição de saberes – sem minimizar a importância de tal aquisição – mas, 

principalmente, por entender essa apropriação como um salto qualitativo para a formação da 

cidadania plena, principalmente, quando tratamos de faixa etária onde o desenvolvimento 

psico-afetivo-social ainda está em processo. Também concordamos com Paro (2011, p. 136) 

que “a educação como apropriação da cultura traz importantes consequências para a 

apreciação dos direitos humanos”. Estas perspectivas compreendem que o espaço educacional 

deve promover uma formação do indivíduo para que sua atuação em sociedade possa ser 

redimensionada. E para esse redimensionamento precisamos compreender que o ato de 

“pensar a realidade usando as abstrações teóricas não é uma capacidade que se forme 

espontaneamente, é algo que precisa ser produzido deliberadamente pela escola” (SAVIANI; 

DUARTE, 2012, p. 4). 

Ao situar-se como parte de um projeto político-pedagógico que vislumbra a 

omnilateralidade e a integralidade do ser humano por meio de uma proposta de educação 

politécnica, a arte tem a potencialidade para contribuir com uma compreensão mais ampla da 

“teia” complexa de relações que se estabelecem em nossa realidade social no século XXI. 

Compreender criticamente os mecanismos sutis das ideologias e observar a sociedade como 

totalidade que se constitui a partir de um processo histórico em movimento, não é capacidade 

que se desenvolva apenas com o domínio parcial das ferramentas comunicacionais e 

expressivas. Nem apenas com nosso manancial cognitivo, mas também, através do domínio 

dos códigos simbólicos e estéticos que redimensionam nossa capacidade de relacionar as 

partes e sua totalidade.  

Por fim, sinalizamos os limites deste estudo, que oferece apenas um breve recorte de 
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um campo ainda em construção por conta do recente processo de expansão da modalidade de 

ensino integrado em instituições federais de educação profissional do país e por conta da 

pouca produção sobre as potencialidades do ensino da arte em tal modalidade. Apontamos a 

necessidade de que estudos no campo da arte-educação possam refletir no plano teórico sobre 

possíveis caminhos para a abordagem metodológica do ensino da arte em suas interseções 

com o mundo do trabalho, discutindo as relações entre arte e tecnologia, arte e política, entre 

outras relações dialógicas possíveis. Sinalizamos também a importância de que outras 

pesquisas futuras aprofundem a discussão sobre as relações teórico-conceituais que subsidiam 

o ensino integrado e o ensino da arte que trouxemos à luz neste estudo, mas que podem se 

desdobrar em outros estudos mais específicos. Ressaltamos, ainda, a necessidade de se 

produzirem pesquisas com egressos para refletir sobre os impactos das ações pedagógicas 

sobre os estudantes. Da mesma forma, identificamos a necessidade da realização de 

investigações adicionais que relacionem e analisem as propostas curriculares nas diversas 

linguagens artísticas, entre as instituições que compõem a Rede, observando suas 

particularidades regionais e características comuns, de forma a vislumbrar a possibilidade de 

articular um projeto mais amplo de democratização do acesso aos bens artísticos e culturais na 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica por meio do campo da arte.  
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APÊNDICE A – Modelo de entrevista semiestruturada para os gestores 

PESQUISA DE MESTRADO: 
 

O ENSINO DA ARTE NO NÍVEL MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO: DAS 

POLÍTICAS ÀS CONCEPÇÕES PRÁTICAS NO ÂMBITO DE DUAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

Questões para entrevista – gestores: 

FORMAÇÃO 

1- Desde quando atua nesta instituição? 

2- Qual sua área de formação? Possui qual titulação acadêmica? 

 ORGANIZAÇÃO DO CURSO INTEGRADO 

3- Desde quando é oferecida a modalidade de ensino médio integrado? 

4- Quantos cursos de ensino integrado são oferecidos? Em quais áreas? 

ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ARTE 

5- Desde o início do ensino médio integrado foi disponibilizada a disciplina de Arte?  

6- Qual ou quais linguagens artísticas são abordadas? 

7- Antes disso, havia alguma prática artística na instituição? Qual e de que forma se 

estabelecia? 

8- A ementa da disciplina de arte é a mesma para todos os cursos de ensino médio? 

CONCEPÇÕES  

9- Na sua percepção qual o papel da disciplina de Arte no currículo integrado? 

10- Como são construídos os PPP’s dos cursos de nível médio integrado? Há participação 

ou consulta às áreas? 

11- Existem orientações específicas para a área de Arte que porventura sejam recebidas 

do MEC? 

12- Como são elaborados os concursos para os professores da área de Arte? Houve algum 

impacto com a obrigatoriedade do ensino de música? 

ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ARTE 

13- O campus promove algum evento envolvendo atividades artístico-culturais em nível 

local? 
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14- Existem eventos promovidos para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais 

envolvendo todos os campi? 

15- Há um setor ou comissão para tratar das atividades artístico-culturais da instituição 

como um todo? 

16- As atividades artístico-culturais são de responsabilidade da pró-reitoria de ensino, de 

extensão ou de ambas? 

CONCEPÇÕES  

17- Qual a sua compreensão do termo politecnia? 

18- Tem alguma questão que você gostaria de acrescentar à pesquisa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

125 

APÊNDICE B – Modelo de entrevista semiestruturada para os professores 

 

PESQUISA DE MESTRADO:  

 

O ENSINO DA ARTE NO NÍVEL MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO: DAS 

POLÍTICAS ÀS CONCEPÇÕES PRÁTICAS NO ÂMBITO DE DUAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

Questões para entrevista – professores de arte: 

FORMAÇÃO 

1- Desde quando atua nesta instituição? 

2- Qual sua área de formação? Possui qual titulação acadêmica? 

3- Atua na mesma área de formação? 

ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ARTE 

4 - Qual é a carga horária da disciplina de Arte? 

5 - Como são elaboradas as ementas da área de Arte? As atividades são diferentes a cada ano? 

INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO DA ARTE 

6 - A sala de aula é apropriada para sua atividade? E número de alunos? Descreva. 

7 - São disponibilizados materiais para suas atividades? Quais? 

8 - Existem espaços para apresentações públicas? 

ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ARTE 

9 - São realizadas apresentações públicas? Descreva. 

10 - Há alguma espécie de fomento para a realização de práticas artísticas? 

11 - Suas atividades são de cunho mais teórico ou prático? Explique um pouco a dinâmica da 

aula. 

12 - Você realiza atividades em conjunto com outros professores de artes ou de outras áreas? 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO INTEGRADO 

13 - Existem espaços de discussão sobre as questões da área de artes nas reuniões pedagógicas 

ou em alguma instância de convívio? 

CONCEPÇÕES 

14 - Você considera sua disciplina valorizada pelos demais professores e pela gestão? E pelos 

alunos e pais? 

15 - Quais as percepções que você tem sobre a sua disciplina no ensino técnico integrado? 
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16 - Você vê diferenças entre a modalidade integrada e o ensino médio propedêutico? Quais?  

17 - Você participa ou tem conhecimento dos processos de elaboração dos PPP’s dos cursos 

em que você atua? Ou de discussões sobre as políticas públicas para a educação profissional? 

18 - Qual a sua compreensão do termo politecnia? 

19 - Tem alguma questão que você gostaria de acrescentar à pesquisa? 

 
 
 


