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RESUMO: 

Este texto expõe o compromisso que o (a) professor (a) de arte tem com o conhecimento da 
linguagem artística com a qual está vinculado em sala de aula. Destaca ainda a relação 
docente com o território simbólico na apropriação do espaço físico e visual, enquanto 
construção individual e partilhamento coletivo da problemática em questão mediado pela 
teoria da formatividade.  No decorre do curso de Formação em Arte-Educação – FAE, o (a) 
professor (a) é um formante, trabalha com a transformação da matéria na sua dimensão 
física e simbólica, move-se pelas fronteiras do território plástico-visual, cheio de elementos e 
capaz de se reconstituir em detalhes precisos, como também de desconstrução em 
detrimento à identidade imediatizada pela força da expressão.     
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ABSTRACT: 

This text sets out the commitment that teacher of art has with the knowledge of language arts 
with which it is linked in the classroom. It also emphasizes the teaching relationship with the 
territory in the symbolic appropriation of physical space and visual, while building individual 
and collective sharing of the issue in the theory of mediated formativity. During the course of 
training in Art Education - SAF, the professor is a formant, works with the transformation of 
matter in physical and symbolic moves by the borders of plastic-visual, full elements, able to 
reconstruct in precise detail, but also to deconstruct rather than to instantiate identity by 
virtue of expression. 
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1. INTRODUÇÃO 

A LDB, lei nº 9.394/96, art. 26, § 2º, criou a obrigatoriedade do ensino da arte nas 

escolas brasileiras. Entretanto, ao estabelecer a demanda de professores para este 

ensino na educação básica, não criou cursos superiores para a formação inicial de 

docentes, mas estabeleceu a condição de que deveria ser em nível superior 

(IAVELBERG, 2003). No entanto, com a dimensão territorial do espaço brasileiro o 

território escolar da arte ficou a margem do processo instituído como Década da 

educação. A maioria das capitais brasileiras, contempladas com Faculdades de 
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Artes, realizam o seu papel específico da formação inicial e contínua de professores 

em arte: artes visuais, música, teatro e dança, conforme específica a lei.  

Infelizmente, no interior do Estado do Pará não existe, até o presente momento, 

cursos específicos de nível superior que atenda a demanda de formação inicial em 

arte. Na realidade, a falta desse profissional com perfil de arte-educador, dificulta a 

situação do ensino de arte na região e carece de discussão. A improvisação do (a) 

professor (a) de arte na escola é comum em toda a região. No entanto, sabe-se que 

é preciso o mínimo de conhecimento para o exercício do trabalho docente. Daí que 

se tem resolvido a questão pela forma da improvisação, a qual se constitui pelo 

aspecto do “simples fazer”, em concordância com as Secretarias de Educação 

Municipais. Para Iavelberg (2003, p. 51) “é imprescindível que, nos projetos de 

formação inicial e contínua de professores, o saber, o ‘saber fazer’ e o ‘saber ser’ 

estejam inter-relacionados, considerando os modos de aprendizagem dos alunos e a 

formação para a cidadania”  

Às vezes, por via dos projetos de Extensão dos Campis da Universidade Federal do 

Pará, como também pela contratação de grupos com seus pacotes de oficinas às 

Prefeituras Municipais, resolve-se o problema de um jato só, pela impropriedade da 

ação. Uma vez que não há uma política de formação inicial ou continuada que possa 

ofertar algo que seja realmente sólido e/ou fundamental para o docente. Além do 

mais, não existe argumento suficiente forte e necessário, a fim de manter o 

professor na escola estudando arte com seus alunos de modo permanente. A 

formação educacional envolve conhecimentos específicos, não só da arte, mas 

também da criança, do jovem e seu desenvolvimento. Requer mobilização das 

teorias que dão suporte às práticas de ensino e aprendizagem e de didáticas 

específicas para ensinar arte na escola. 

Simplesmente, sutura-se a situação com o improviso da “formação”, por meio das 

oficinas de artes que chegam aos diversos municípios da região, cuja função é de 

operacionalizar a “formação específica” do (a) professor (a) que a partir de um 

“saber fazer” procura envolver-se sem, no entanto, consolidar conhecimentos críticos 

e substantivos sobre teoria, história e princípios que norteiam o ensino da arte. É 

constrangedora essa situação, mas quando se discute ou se pleiteia formação em 

arte na educação pelos órgãos envolvidos com a formação continuada sempre (é 

incondicional) se investem em oficinas, caracterizadas pelo “puro fazer” e pelo 

“saber fazer”, somente. Desconsiderando que deve haver uma formação cultural do 
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professor, evidenciado pelo objeto do conhecimento, cuja fonte principal é a 

produção sócio-histórica de conhecimento nas distintas culturas – regional, nacional 

e internacional – (IAVELBERG, 2003). 

Há uma quantidade enorme de municípios que trabalham com a idéia de que 

ensinar arte na escola é apenas uma condição da exigência curricular, e que isso 

pode ser resolvido com o deslocamento de professores (as) no quadro de lotação. 

Seja pela exigência da habilidade que o professor (a) demonstra ter, seja pela 

necessidade de complemento de carga horária (não importa a formação do 

docente), ou pelo interesse de o (a) professor (a) em praticar arte com os alunos por 

um momentâneo sentido de prazer. Por conseguinte, estes modos de resolução 

condicionados ao ensino da arte na escola, acabam por deflagrar um problema 

maior ainda, os alunos passam a não gostar de arte.  

Professores sem formação específica, improvisando aulas de arte com a melhor das 

intenções, esforçam-se para fazer arte com seus alunos no território simbólico sem 

conteúdo e sem conhecimentos específicos da linguagem artística, estética e crítica 

da arte. O resultado disso é uma série de atividades que se repetem nas séries 

subseqüentes, causando antipatia aos alunos que não agüentam mais tantas 

avalanches de estereótipos, modelos prontos e repetições de conteúdos. 

O quadro situacional e específico no município de Marabá revela-se igualmente em 

todos os municípios, no seu entorno: improvisam-se as aulas de artes fundadas na 

idéia de que fazer arte é simplesmente “o fazer”. Observa-se que o (a) professor (a) 

do ensino da arte na escola, no Ensino Fundamental (séries finais) é, geralmente, 

aquele que tem formação dada pelo curso de Letras da Universidade Federal do 

Pará, no Campus de Marabá, ou por outra Instituição de Ensino Superior. E que no 

Ensino Fundamental (séries iniciais) é aquele formado no magistério ou com 

Licenciatura em Pedagogia. Vale, no entanto, ressaltar que isso não é suficiente, 

uma vez que a formação em questão não pode oferecer especificidade das 

linguagens em arte, mesmo porque não é a proximidade que arte tem com a 

literatura, a qual poderia qualificar o professor para ensinar arte ou que a pedagogia 

seria a instrumentalidade suficiente disponível ao professor, cercando-o de 

ferramentas pedagógicas para ir para a sala de aula.  

É preciso, então, considerar um aspecto: o essencial é o conhecimento específico 

de arte, técnica, metodologia apropriada, saber e conhecer a pesquisa em arte e 

preparar situações para a realização de experimentos com materiais expressivos, 
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conhecimentos sobre sistemas de leitura e releitura de imagens, de processos de 

avaliação em arte e promoção de alfabetização visual e não-verbal na escola 

(REZENDE E FERRAZ, 1992).  

O que se percebe na tarefa de ensinar arte na escola é que o (a) professor (a) tem 

que se envolver com a arte e processo de criação. Tanto na possibilidade de 

explorar os conhecimentos teóricos, os quais estão inseridos em quatro disciplinas 

importantes – produção, crítica, estética e história da arte –, que compõem a 

dimensão do ensino e aprendizagem da arte na escola. Assim como, no que se 

designa à forma estética – “resultado da transformação de um dado conteúdo (fato 

atual ou histórico, pessoal ou social) num todo independente: um poema, peça, 

romance, etc.” (MARCUSE, 1977, p.21). Far-se-á diante da transformação estética 

então requisitada como a práxis da arte necessária ao ensino e aprendizagem na 

escola, enquanto remodelação da linguagem, da percepção e da compreensão. 

Nesse sentido, a essência da realidade na sua aparência se revela pela 

potencialidade reprimida do homem e da natureza, representando assim a denúncia 

do seu tempo. Devendo, nessa condição, acolher as disciplinas básicas para o 

ensino da arte (BARBOSA, 2002).  

Por essas razões, o Núcleo de Arte-Educação do Sul e Sudeste do Pará - NAESSP 

concebe a imediata responsabilidade de promover a formação de profissionais 

nessa área. Mesmo que ainda não seja o nível esperado – a graduação –, mas que 

possibilite o acesso aos docentes que estão realizando o ensino da arte na escola, 

prescindidos pela cultural artística e forma estética, organizando assim práticas em 

que a linguagem artística é o ponto central do curso de aperfeiçoamento, no qual se 

pretende alcançar por meio da atividade extensionista da UFPA/Campus de Marabá. 

Paralelo a esse interesse, encontra-se regido pelo fato de que o Programa da Rede 

Arte na Escola, desde 2003, no Campus de Marabá reúne condições favoráveis para 

o funcionamento deste curso, cuja natureza e interesses estão voltados para o 

ensino da arte e sua experiência. Portanto, a formação proposta expressa a relação 

consolidada no Plano Nacional de Extensão, cuja práxis norteia-se pelo princípio da 

indissociabilidade e ação transformadora, com interação social e 

interdisciplinaridade (PNEXT, 2001). 

Com essa proposição, o curso de Formação em Arte na Educação - FAE 

compromete-se em assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica com a 

sociedade civil, oportunizando a elaboração da práxis do conhecimento acadêmico 
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em relação ao território específico da arte na escola e seu desdobramento. Esse 

artigo caracteriza um aspecto importante da construção de conhecimento dos 

professores de arte das escolas do município de Marabá, em torno de uma 

experiência – pintura mural – que consolida um processo de criação, reflexão, 

atitude, sentimento e conhecimento (artístico, estético e de história da arte), cuja 

forma estética se dá mediante a trajetória que finaliza um momento dessa práxis, 

dada pelo conteúdo do saber,  do conhecer e do refletir arte.  

Como retorno à UFPA/Campus de Marabá, ao lado do NAESSP e Programa Arte na 

Escola, obteve-se um conjunto de aprendizado e reflexão teórica, criando assim um 

outro fluxo acadêmico. Estabeleceu-se então trocas de saberes sistematizados, seja 

por meio do referencial acadêmico, mas também do popular, resultando o confronto 

entre a realidade regional e local, com a dos participantes efetivos da comunidade e 

inseridos na perspectiva da atuação da Universidade na sociedade local.  

2. REFLETINDO SOBRE O SIGNIFCADO DA ARTE NA EDUCAÇÃO LOCAL 

Pretende-se oferecer subsídios para que os professores encaminhem e busquem o 

aperfeiçoamento da arte. O pressuposto é que a partir de um legado histórico o fazer 

não seja o único ponto importante ou um achado para desenvolver habilidades dos 

alunos na escola. O que se põe em questão é que a trajetória teórico-metodologica 

seja um instrumental importante capaz de rever a postura reflexiva e crítica sobre as 

práticas educativas em arte na escola (REZENDE E FERRAZ, 1992). 

Lanier (1997) mostra algumas proposições que estão presentes no cotidiano escolar 

da arte e que é preciso o (a) professor (a) está atento e aberto a estas observações. 

Além do mais, não há razão para que resista a estas posições, uma vez que 

representa o lado do ensino da arte em que estão os alunos e as influências 

dominantes da sociedade. Para tanto, é objetivamente importante repensar a sala de 

aula em que se efetua a proposta de crescimento das capacidades estéticas e 

visuais dos alunos. Todavia, tem que ser dado como um benefício colateral de 

proposições, já que é necessário também que o professor de arte tenha passado por 

diversas experiências artísticas e estéticas e que faça da sua aula de arte o 

laboratório, enriquecido das experiências concretas em seu contexto cultural. 

O ponto sobre o qual queremos insistir é que todos esses outros aspectos 
do crescimento individual não são ou não deveriam ser o principal foco para 
o professor de artes plásticas: que a sua principal referência deveria ser o 
progresso no domínio dos procedimentos estéticos-visuais (LANIER, 1997, 
p.45). 
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Tais diretrizes assinalam para o foco fundamental da arte na escola, dadas à 

continuidade progressiva da formação estética dos alunos, já que o professor possui 

o conceito central que pode ser definido como ações do tipo: ampliação do âmbito e 

da qualidade da experiência estético-visual promovida na escola.  

O ambiente escolar é o território onde professores e alunos entram encorajados à 

prática artística e estética, dirige-se então o processo educacional de ambos. 

Possibilita-se assim indicar a maneira pelo qual, nesse território simbólico, de 

vivencia escolar, a exploração do espaço a fim de ampliar as experiências com a 

forma estética de modo coletivo. Também possibilita consolidar a qualidade das 

experiências artísticas e estéticas, como sugere Lanier (1997), e que o conjunto de 

todas as experiências artísticas e estéticas seja contemplado a partir do trabalho 

docente feito com critério em favor da forma estética. Cujos interesses extra-

escolares dos alunos se dêem por intermédio da forma como eles vivenciam arte em 

sua comunidade.  

Para tanto, é preciso que o professor também esteja aberto aos posicionamentos 

assumidos sobre os modos de encaminhar o trabalho da produção artística. Deve-se 

ter a concordância com os objetivos do processo educativo, ao qual pretende 

alcançar com a sua prática diante da cultura artística contemporânea. Desse modo, 

é possível criar eixos que coordenem a práxis artística escolar, viabilizando a 

interdisciplinaridade entre as linguagens: musical, visual, gestual, da arte popular e 

midiática. 

O sentido e a significação da arte para os alunos estão sempre ao alcance das 

coisas que se articulam por situações criadas, relações próximas e as impressões 

das quais o mundo cultural, estruturado comunica algo imediato (PILLOTO, 2007). 

Se o professor de arte na Amazônia é aquele inserido em uma multidimensão de 

valores culturais que espelha a visualidade regional – formas, cores, sabores, 

sonoridades, odores – de todas as ordens e inclusões, pode sem dúvida estabelecer 

um confronto de discussões com seus alunos a partir da natureza regional que se 

revela como um ambiente multicultural, impregnado de concepções multifacetadas. 

Certamente, que uma carga imensa de estereótipos constará no programa de arte 

do professor desavisado e distraído das práticas culturais. É justamente isso que a 

arte experimentada pelo docente em sua formação tem que mobilizar, mostrando 

esteticamente as múltiplas possibilidades da práxis criadora: isso “pode nos ajudar a 

conhecer e reconhecer manifestações e interferências da arte em nossas vidas” 
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(REZENDE E FERRAZ, 1992, p. 18). Por outro lado, irá demonstrar que a idéia 

suportada pelas apropriações referentes à imediaticidade dos elementos devem ser 

retrabalhados e conquistados por uma leitura de mundo, reconduzidas por um 

processo de reflexão do ambiente em que os elementos dessa totalidade se 

diferenciam e muitas das vezes se massificam: “as crianças estão abertas à vida, 

sem preconceitos; são receptivas a novas experiências”, caracteriza Pilloto (2007, 

p.23).  

É fundamental, portanto, entender que o trabalho de arte na escola tem uma 

amplitude limitada. Todavia, há possibilidade da ação educativa por meio da arte ser 

bem sucedida, mas é imprescindível que, conforme defende Lanier (1997), a prática 

não seja regida somente em torno da atividade de atelier, como uma idéia 

dominante, formadora do currículo. Bem como, necessário explorar as linguagens 

artísticas a fim de que possa dá respostas significativas e não somente útil à 

experiência da arte na escola, restrita a verbalidade. Inclusive, voltada para o não 

verbal, de modo, a contemplar o jovem engajado em experiências artísticas e cunho 

multicultural. Resta ainda lembra que “o dialogo estético é o caminho mais curto e 

eficiente para ampliar e aprofundar a resposta estética” (LANIER, 1997, p.53). 

A arte faz parte do modo de vida de todos. Não importa onde o indivíduo viva, na 

floresta, na cidade, no campo, nas montanhas etc. É na cotidianidade dos conceitos 

sociais e culturais que se constrói a relação com a linguagem e a forma estética. 

Gostar, desgostar, beleza, feiúra e muitos outros conceitos morais são traficados à 

maneira ativa quando o indivíduo interage constantemente com os elementos 

culturais da sua realidade imediata, com as pessoas e com o sentido do ambiente 

(REZENDE E FERRAZ, 1992). As complexas manifestações sócio-culturais, 

estéticas e comunicacionais, implicam no imaginário, constituindo assim idéias, 

reelaborando a razão e os sentimentos sobre a expressividade do mundo que se 

mostra.  

A manifestação artística em Marabá se realiza por meio da criatividade multicultural 

e isso só é possível porque existe a relação entre o homem amazônida e a natureza. 

A arte praticada no local envolve o saber, o fazer e o refletir sobre os artefatos 

estéticos produzidos culturalmente por meio do fazer dos caboclos, dos índios e dos 

negros. Cabe destacar que nesse ambiente multicultural ainda há a referência dos 

múltiplos olhares dos emigrantes, convergentes dos êxodos proporcionados pela 

economia capitalista na região. Essa conjuntura estratificada dos interesses 
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regionais que se reformula no sentimento e emoção do homem que vive na planície 

do ato criador. O (a) professor (a) de arte deve apresentar nessa constituição os 

respaldos de sua própria formação.  

3. EXPERIÊNCIA CULTIVADA 

A realização de um curso de aperfeiçoamento, aos professores de arte da escola do 

município de Marabá, tem sido motivado pelo fato de que as práticas educativas 

sugerem ações pedagógicas, sociais e filosóficas, calcadas por um desdobramento 

artístico e estético. 

O Núcleo de Arte-Educação do Sul e Sudeste do Pará – NAESSP e o Pólo Arte na 

Escola compreendem que o principal foco de atendimento à formação específica de 

professores em arte-educação deve ser com o ensino e aprendizagem, a partir da 

experiência do (a) professor (a) com a própria arte. Desse modo, o docente será 

capaz de criar seu repertório visual e construir um sistema de referência, de 

conhecimento do mundo por meio da arte, advindo do fazer artístico articulado à 

apreciação e integrado aos modos de concepção da forma estética e de técnicas de 

composição artística.  

Um dos aspectos pretendidos, no que diz respeito, à formação de professores (as) 

de arte, funda-se na condição de promover vivências formativas, as quais possam 

contribuir para que o (a) professor (a) adquira autonomia. Pensando assim, busca-se 

fomentar momentos críticos e fornecer aos docentes elementos curriculares e 

fundamentais com os quais possam gerir suas necessidades formativas, sem se 

subordinar aos padrões hegemônicos que constrange a criação livre em arte na 

sociedade capitalista.  

Iavelberg (2003, p.54), propõe então que “no decorrer do processo formativo, o 

professor poderá observar que seus conhecimentos prévios interferem nas práticas 

atuais e que precisa ‘abraçar’ a idéia de formação continuada [...]”. Para tanto, 

busca-se fortalecer e ampliar a condição de formação e ao mesmo tempo multiplicar 

ou potencializar os indivíduos em suas práticas isoladas a fim de congregar 

coletivamente outros pontos educacionais e culturais na cidade de Marabá. 

Parte-se então do princípio de que o professor de arte deve estar conectado com os 

problemas da arte e da estética, ampliando o conhecimento sobre a forma de 

criação artística, estabelecendo critérios fundamentados para a compreensão da 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1884 

arte na sociedade. Por outro lado, é preciso conhecer a produção de arte local, 

regional, nacional e internacional, bem como a sua história, seus aspectos mediante 

o contexto temporal. Iniciando, assim, o processo de alfabetização estético-visual 

com a imagem fixa. 

O fenômeno artístico e estético são componentes indissociáveis da práxis da arte e 

deve ser cultivados como conhecimento de arte na educação. Assim, o 

desdobramento dos experimentos por meio de materiais e coisas possibilita a 

formação de uma produção artística com propriedade estética, resultando em 

artefatos expressivos e sensíveis. Nesse caso, a construção de três (3) painéis – 

500 x 230 cm –, no formato mural. Foi a experiência plástico-visual que mobilizou 

toda a turma do Curso FAE (dividia em três grupos) a confeccionar uma pintura em 

superfície plana. Conceitos importantes alavancaram a elaboração intelectual dos 

(as) professores (as) com a imagem plástica, referindo-se à aquisição de 

conhecimentos teóricos e práticos, como: composição artística - ritmo, equilíbrio e 

harmonia – com base em Arnheim (1980); teoria da formatividade e estudo de 

história da arte; perfazendo o conteúdo teórico-crítico da elaboração e construção 

pictórica em duas (2) dimensões do artefato parental. 

Esse artefato representa a oportunidade de se criar múltiplas oportunidades de 

interação entre os participantes com o conteúdo e descobertas expressivas, limites e 

possibilidades. Fazer uma pintura em grande formato, coletivamente, é também um 

momento em que se compartilha o espaço físico e se executa ações em que se tem 

sempre a atitude do outro a ser respeitado: “valores e atitudes são apreendidos pela 

interação com os outros”, ensina Iavelberg (2003, p.28). 

A pintura mural pode ser um resultado inusitado, bem como esperado, mas acima de 

tudo de leitura da capacidade crítica daqueles que praticaram a sua execução. A 

competência que envolve a criação coletiva e que se revela nas linhas da 

composição da imagem que se apresenta, permite avaliar a aprendizagem e a 

postura dos executores diante do painel. Abaixo as imagens dos murais pintados 

pelos professores/cursistas do FAE. 
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Os três murais confeccionados pelos professores/cursista do FAE. O painel A, trata da cultura local, 
rio, peixe, gente, instrumentos musicais, orla do rio Tocantins. O painel B é uma metáfora aos 

elementos encontrados no espaço pictórico, mas também faz menção aos trabalhadores (operários) e 
suas ferramentas. O painel C projeta as silhuetas de todos os participantes da pintura. Observa-se que 
cada grupo usou uma família cromática para construir efeitos pictóricos, sem esquecer os elementos 

compositivos, achado à medida que o desenho inicial ganha massa na visualidade do painel. 

Esse percurso de criação coletiva parte da compreensão, primeiramente, dos 

aspectos fundantes da teoria da formatividade elaborada por Luigi Pareyson (1918-

1991). Uma vez que está em questão a relação da forma como um organismo 

vivente, ou seja, pretende-se compreender de que modo a forma orgânica se 

organiza para produzir significados, sendo que esta forma estética “goza de vida 

própria e tem sua própria legalidade intrínseca: totalidade irrepetível em sua 

singularidade, independente em sua autonomia, exemplar em seu valor, fechada e 

aberta ao mesmo tempo [...]” (PAREYSON, 1993, p.9). 

A formatividade engloba a dimensão do fazer e do inventar. O ato de fabricar é 

coincidentemente uma tarefa dado por meio de um fazer, “um conjunto de atos pelos 

quais se muda a forma, se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela 

cultura” (BOSI,1985, p.13). Assim, o fazer é produzir e como tal a resultante desse 

processo de formação é uma forma, a arte, significando dizer que “formar uma 

matéria” é o mesmo que “a matéria vira a forma”, isto é, ela é formada. Assim, a 

forma formada e formante representa a lei do processo dinâmico da arte 

(PAREYSON, 1993). 
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O mural realizado pelos (as) professores (as) tem o significado teórico e prático, na 

medida em que os estudos de cores, a eleição de uma família cromática e seus 

matizes, pelo grupo formante do mural, estabelece a condição de elaboração. Uma 

lei ou uma regra, de tal modo, que o resultado diante desse processo de formação 

requisita a execução e a transformação do pigmento em imagem, dos matizes em 

coloração e visualidade. Existindo, assim, a forma formada. 

O mural é uma síntese alcançada pelas mentes e corpo, espíritos que invadiram o 

espaço físico da parede, consolidando um juízo pictórico e estético. O grupo de 

executores, inventores e fazedores são também aperfeiçoadores da produção de 

uma representação da existência de si e de uma idéia em si. Como diria Bosi (1985, 

p. 16): “só a fantasia, ou imaginação criadora, daria conta daquelas ‘belezas’, 

formalmente libertas da representação naturalista”.  

Afinal, o fazer dos professores é de tal modo, que enquanto opera na ação 

imaginária e construções de elementos físicos no território simbólico, o espaço da 

parede inverte seu papel. Entrega-se ao olhar criterioso dos executores, como se os 

seduzissem a inventar o que deve ser feito e o modo de fazê-lo. Sem, no entanto, 

revelar-lhes o saber (dos criadores) que estão sendo conduzidos pela forma viva 

que os transporta à livre criação e imersos no espaço simbólico. De outro modo, o 

território simbólico mapeia a composição em que a imagem irá se estruturar. Uma 

estrutura induzida se oculta no espaço físico, mas caracteriza linhas de forças 

visuais diante da incondicionalidade da composição dos elementos que devem ser 

organizados organicamente, distribuídos na superfície da parede (ARNHEIM, 1980). 

Ritmo, equilíbrio e harmonia são conceitos que se multiplicam em outros tantos – 

forma, cor, linha, dimensão, textura, tensão, peso, direção etc. –, criam os arranjos 

da representação formal que aparecem, objetivamente, como imagem nesse 

território físico da composição: “parece que as coisas que vemos se transportam 

como totalidades. Por um lado, o que se vê numa dada área do campo visual 

depende muito do seu lugar e função no contexto total” (ARNHEIM, 1980, p. 59). Tal 

qual uma “lógica imanente ao processo expressivo, fusão de brincadeira e 

seriedade, paixão...” pode ser também argumentado com as palavras de Bosi (1985, 

p.16). Nesse sentido, há de se considerar que em arte isso é desenvolver um projeto 

de trabalho artístico, como um processo que tem como produto final uma forma 

estética.  
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O mural então trata de uma construção poética (fabricação) dada a partir da 

interação coletiva entre os envolvidos, cuja pesquisa plástico-visual aprofunda o 

modo de praticar a arte no seu fazer mais crítico e reflexivo. Questões estruturais 

estão postas, basta observar o esquema final alcançado pelos elaboradores 

intelectuais, envolvidos na experiência de executar e inventar. Porém, nunca se 

separa do contexto sócio-cultural em questão: “estritamente falando, toda a 

aparência visual deve sua existência à claridade e cor” (ARNHEIM, 1980, p.323).  

Apesar de que os matizes está no limite e possibilidade dois olhos (dois indivíduos) 

perceberem a mesma intensidade, a mesma saturação, o mesmo brilho e qualidade 

cromática.  

Não se tem a certeza de que dois indivíduos podem ver o mesmo matiz. Com efeito, 

a proposição do estudo se liga à proposta de construir cores, por meio das famílias 

cromáticas, a fim de aplicar o resultado em uma pesquisa pictórica, prática e de 

situação formadora, nesse caso a pintura mural. Ressalta-se ainda que o 

professor/cursista deve está atento ao seu companheiro de ocupação do espaço 

simbólico e físico. Cada traço, cada cor, cada matiz é um desafio nessa ocupação 

territorial, pode aparecer ou mesmo desaparecer mediante tantas tentativas de 

tantos outros marcadores de seus territórios simbólicos no espaço físico do mural 

construído coletivamente. 

Diante da parede os grupos aprofundam as questões que, anteriormente, era 

apenas elementos de uma teoria como a técnica de composição ou de apreciação 

de imagens de obras de arte numa sessão de história da arte. O requisito agora é a 

disciplina, a individualidade, o compartilhamento e o momento em que cada um em 

seu tempo deve se manifestar diante da parede, a qual insiste em querê-lo como ato 

simbólico e físico, é a atitude. Evidentemente, que a ação individual física em busca 

de uma forma simbólica irá repercutir na atitude da outra pessoa que pensa como 

ator formante nesse território: ora é físico (a parede), ora é simbólico (o espaço). 

Mediante tantas operações os atores da formatividade plasmam formas “graças o 

domínio de técnicas apreendidas, o seu próprio modo de formar que, a certa altura, 

pode alcançar o nível de estilo pessoal” (BOSI, 1985, p.24). Enfim, a representação 

visual construída nos murais coletivos realizados pelos docentes no curso FAE traz 

uma discussão importante que é a proposição de arte e o conhecimento. Da 

contemplação da natureza à modernidade romântica, passando pelo 

impressionismo, expressionismo e todos os movimentos modernos até chegar à 
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contemporaneidade, pode-se observar que o caráter cognocêntrico, inteligível, 

perceptível e reflexível da arte, não se separa do sentir, pensar e fazer, do produzir, 

expressar e conhecer. É um percurso da atividade criadora.  

4. CONSIDERAÇÃO FINAL  

O curso FAE tem promovido trocas de experiências, debates, interlocuções e 

favorecido um ambiente de encontro da diversidade cultural na sala de aula entre os 

participantes e professores ministrantes. Implicando ainda em um movimento de 

estudo e reflexão em torno das questões que envolvem a arte na educação escolar. 

Um dos itens que o FAE se propõe a estruturar é quanto ao currículo em arte ou 

programas que o professor deve ser capaz de organizar na escola. Para isso, é 

preciso que ele passe por um conjunto de experiências para que domine a sintaxe 

visual, se alfabetize na linguagem com a imagem fixa e trabalhe com os conteúdos 

da teoria da arte – história, crítica e estética –, de modo que possa intervir com os 

fundamentos consolidados a sua prática; amadurecendo a abordagem metodológica 

no sentido de se apropriar de várias formas dos estudos e dos vários territórios 

pertinentes a formatividade. 

A prática educativa a partir da criação com a arte deve promover reflexão da 

realidade subjacente.  

A percepção de si mesmo como mediador de culturas e promotor de 
conhecimento transforma a relação que o professor tem com a produção de 
seu meio e de outros meios culturais, torna o professor menos dependente 
para selecionar conteúdos e desenvolver seus planejamentos, pois o fará 
como quem conhece os assuntos a serem ensinados e, quando não tiver 
domínio, sentir-se-á seguro para pesquisar e planejar (IAVELBERG, 2003, 
p.55). 

Acredita-se que por meio da potencialização da ação individual entre os diversos 

elementos simbólicos, seja possível aparecer à satisfação entre as necessidades 

imediatas e que acabam sendo elementos importantes na construção estética do 

indivíduo, diante do espaço potencial simbólico que se revela. Surgem então novas 

necessidades de criação, exigindo do indivíduo outras atitudes. Alcançando, assim, 

a necessidade de libertar-se das amarras dos estereótipos, buscando autonomia. 

Todavia, a autonomia só se alcança quando o indivíduo criticamente compreende 

que os valores postos na sociedade de consumo não são os mesmos que precisam 

para expressar suas idéias e que, por outro lado, é preciso ressignificar a sua 

condição de estar no mundo pela de um ser no mundo. 
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