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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo mapear os temas, as abordagens teórico-
metodológico e o conceito de arte enquanto campo de conhecimento, expressa nas 
produções de dissertações, no período de 1996 a 2014 pelo Programa de Pós-Graduação 
em Educação na Universidade Estadual de Ponta Grossa/Paraná (PPGE–UEPG/PR). Para 
esse estudo utilizamos o estado do conhecimento, com uma investigação de abordagem 
qualitativa, apoiada pela análise do conteúdo. A principal contribuição desse trabalho, está 
em não somente estabelecer uma base informacional sobre a produção acadêmica de 
arte/educação no PPGE–UEPG/PR, mas, auxiliar na formação de professores, e, contribuir 
para a produção das futuras pesquisas, compartilhando com a comunidade a produção 
acadêmica e levantando a discussão sobre a polivalência do professor de arte. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
This study aimed to map the issues, the theoretical and methodological approaches and the 
concept of art as a field of knowledge, expressed in the essays of production in the period 
1996-2014 by the Graduate Program in Education at the State University of Ponta 
Grossa/Paraná (PPGE–UEPG/PR). For this study we use the state of knowledge, with a 
qualitative research approach, supported by analysis of the content. The main contribution of 
this work is not only to establish an information base on the academic production of art / 
education in PPGE–UEPG/PR, but assist in teacher training, and contribute to the production 
of future research, sharing with community academic production and raising the discussion 
of the versatility of art teacher. 
 
KEYWORDS 
art; scientific divulgation; teacher training. 
 
 
 
 

 

 

 



 

171 PESQUISA EM ARTES: MAPEAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
Andréia Bulaty / Doutoranda PPGE – UEPG, Ana Luiza Ruschel Nunes / UEPG 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

Vivemos em uma sociedade em que o desenvolvimento científico, acompanhado 

das tecnologias, fornece subsídios para uma vasta produção de conhecimento, de 

um lado, porem, do outro, com o aumento dessa produção cada vez mais rápida se 

tem o surgimento de novos campos do saber. 

Nesse contexto, tem-se produzido o paradigma da sociedade ora dita da informação 

(Information society), ou do conhecimento (Knowledge society) ou mesmo do 

aprendizado (Learning society). Todos esses paradigmas apresentam a produção do 

saber formalmente estruturada em diversas formas, seja, impressa, como: livros, 

periódicos, folhetos, relatórios técnicos; ou em imagens: fotografias, desenhos, 

pinturas; ou mesmo em multimídia, com a combinação de textos, de imagens, e 

sons; os conhecimentos materializados nos próprios produtos, como as máquinas e 

equipamentos, e os conhecimentos apresentados informalmente de maneira oral em 

eventos, congressos e seminários.  

Partindo desses preliminares, produzimos esse trabalho, tecendo considerações 

sobre a “sociedade do conhecimento”, na perspectiva de que prevalece a empiria, e 

assim, expurga-se a história, esquece-se de olhar as produções passadas sobre o 

tema e assim, interdita a compreensão crítica da realidade. 

Portanto, como ser um professor de Arte se desconhece o campo e suas produções 

científicas. Por isso, parece-nos apropriado investigar a produção acadêmica –

dissertações – da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sobre “Arte e Educação”, 

visto que essa é uma das referencias para a produção de futuros conhecimentos 

que envolvem a formação de professores/artistas/pesquisadores. 

Nesse sentido, emergiu a problemática que propõe essa discussão: Quantas 

pesquisas foram produzidas pelo PPGE–UEPG/PR, entre 1996 e 2014, sobre artes 

visuais, música, teatro, dança e o que estas conceituam sobre as mesmas. Estudo 

desencadeado pela sensação de não conhecimento acerca da totalidade de estudos 

e pesquisas em determinada área de conhecimento, que apresenta crescimento 

tanto quantitativo quanto qualitativo.  

Para tanto, somos sustentados e movidos pelo desafio e desejo de conhecer o já 

produzido, para buscar o que ainda não foi feito, de conhecer as lacunas, de dedicar 
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cada vez mais atenção a um número considerável de pesquisas realizadas, de dar 

conta de determinado saber que se avoluma rapidamente e de divulgá-lo para a 

sociedade. 

Portanto, a ciência é uma atividade social, e como tal, precisa ser divulgada, 

debatida e refletida varias vezes, para que a comunidade científica consiga 

entender, por exemplo, a arte em seus espaços e tempos. Sendo assim, as 

pesquisas realizadas, precisam ser divulgadas para que a comunidade científica 

conheça e utilize os resultados dos estudos, e, portanto contribua com o debate no 

campo científico da área, avançando nas brechas e nas entrelinhas do estudado 

(ROSAS, 2001), implicando no constante processo de construção do conhecimento, 

em que conhecer a Arte nas discussões do passado, determina pensar a Arte na 

atualidade. 

A Arte/Educação: formação do sujeito e de professores 

A formação de professores é um campo de estudos proporcionalmente novo no 

mundo ocidental (ZEICHNER, 1998), bem como, pensarmos em Arte e Educação. 

Sendo assim, focamos no campo de pesquisa da arte e a educação como 

determinantes para a formação não só de professores, mas de sujeitos sociais.  

Desse modo, é imprescindível realizar um inventário sobre o que se tem produzido 

nas pesquisas Stricto- Sensu sobre o tema, no programa de pós-graduação em 

Educação da UEPG/PR, já que este trabalha diretamente com a formação 

profissional desse campo. Conhecer para poder realizar um estudo a posteriori é o 

que motiva a investigação, já que pensamos em formação de professores, como um 

processo ao longo da vida profissional, como defende Cunha (2013) a formação se 

faz num processo contínuo, iniciado na educação familiar e social, alcançando a 

trajetória formal e acadêmica, se tornando processo vital enquanto ocorre seu ciclo 

profissional. A trajetória do professor é iniciada em sua formação inicial e, se arrasta 

pela formação continuada, enfim, é um processo permanente de estado de estudo. 

Portanto, pensamos que como a formação de professores a arte/educação também 

é desenvolvida ao longo da vida do homem e não apenas em momentos específicos 

da aula de Arte na escola. Tanto uma como a outra, ocorrem paralelas e vão desde 
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simples pensamentos expressos verbalmente por meio de discursos, de expressões 

corporais, chegando as autopoiéses.  

André (2010) assim como Cunha (2013) defende que a formação, precisa ser 

pensada como um aprendizado ao longo da vida, implicando o envolvimento dos 

professores em processos intencionais, que possibilitem mudanças em direção a 

uma prática efetiva em sala de aula. Já Imbernón (2009) avança e reafirma a 

formação docente como um processo contínuo de desenvolvimento profissional, que 

inicia com a experiência escolar e continua ao longo da vida, abrangendo questões 

relativas a salário, carreira, clima de trabalho, estruturas, níveis de participação e de 

decisão.  

Esses estudiosos auxiliam a entender a formação como um processo de criação, 

construção e reconstrução de conhecimentos e saberes, oriundos dos diferentes 

momentos da carreira profissional e particular de cada sujeito, que possui um capital 

cultural próprio. Como dizia Imbernón (2009), a formação é um desequilíbrio, 

desaprendizagem, mudança de concepções e práticas educativas, que permeiam a 

vida do professor. 

Pontuamos que o professor se constitui como tal, nas interações com a instituição 

cultural e humana,  que é depositária de valores e expectativas de uma determinada 

sociedade, compreendida em um tempo histórico (CUNHA, 2013). Desse modo, o 

contexto cultural, político e econômico exercem diretamente impactos na formação 

dos sujeitos, e não seria diferente no caso do ensino da Arte.  

Temos a possibilidade de olhar para o campo de formação de professores em geral 

e em particular os de Arte, como área em construção, mudança e que ainda carece 

de muito estudo e novas formas de análise.  

Podemos contribuir com o campo de formação de professores realizando pesquisas, 

e em especial desvelando a Arte/Educação, como indispensável à vida das pessoas 

em sociedade, como defende Fusari e Ferraz (2001) ao pontuar que é um fator 

essencial na humanização, por isso é importante entender que a arte mobiliza 

práticas culturais, falas, movimentos, múltiplas visualidades, sonoridades, cenas, 

que se produzem desde nossa infância e nos acompanham ao longo da vida.  
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Estamos diante de um dos principais motivos de trabalhar arte na educação básica, 

que é inserir os alunos no patrimônio cultural da humanidade, no processo de 

preservação e construção desse patrimônio (ALMEIDA, 2009). Nessa perspectiva, a 

escola se torna em conjunto com a Arte, espaço e momento de construção cultural, 

que não se cria na neutralidade, nem no estático, visto que a Arte/Educação é 

dinâmica e mexe com o potencial de criação dos sujeitos. 

Por isso que a Arte é um fator significativo na formação integral do cidadão, e se 

justifica no currículo, devido levar em consideração a construção de habilidades 

perceptíveis, motoras e de pensamento. Assim, entendemos a arte como 

representação do mundo, que envolve significado, imaginário, interpretação, expressão 

de sentimentos, de energia interna, que se expressa, se manifesta, simboliza e cria. 

Nesse sentido, “[...] a arte tem seu status próprio e não deve ficar a serviço da 

educação ou nela enclausurada” (LEITE; OSTETTO, 2004, p. 13), precisando que 

ambas se relacionem em pé de igualdade e, não que uma sobressaia a outra, 

compreendendo que ensinar é educar estão permeados pela arte. 

Desse modo, em suas diversas significações, arte constitui- se por “[...] técnica, 

lazer, derivativo existencial, processo intuitivo, genialidade, comunicação, 

expressão, estética, sentimento de humanidade e parte do universo conceitual 

vinculada ao seu tempo” (FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 103). Com efeito, 

consideramos que a arte tem relevância a formação humana em plenitude e 

globalidade, tanto na escola como na sociedade. A arte fortalece a capacidade dos 

sujeitos para ver, ouvir e ler, além do nível superficial, alertando aos interesses 

econômicos que estão por trás do mundo que a cultura dominante constrói.  

Deste modo, reafirmamos que a arte é uma criação humana que traz a capacidade 

de expressão e objetivação das subjetivações humanas, e o homem partilha aquilo 

que o constitui – racionalidade e Historicidade – logo, convivendo com os outros ele 

estabelece relação com aquilo que ele próprio constrói. Nesse caso, a arte é uma 

representação do pensamento racional, pois é por meio do processo de construção, 

reconstrução e criação artística que ocorre a organização do pensamento humano e 

a autopoiéses. 
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Ao pensar em Arte/Educação, somos conduzidos a compreendê-las como unidas e 

não separadas. No comum, muitas vezes como pontua Oliveira (2014) em diversos 

casos, na escola, a arte é tida como elemento decorador da sala de aula e da 

escola. Desse modo, coadunamos com Oliveira (2014) ao defender que ao futuro 

professor, corresponde ter acesso ao ensino e formação de apreciadores e 

interpretes de artes, que compreendam as mensagens, que decifrem os códigos e 

realizem uma leitura crítica com experiências estéticas. 

Esse olhar é criado na escola com o apoio dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

no qual o campo da Arte aparece dividido em quatro áreas: Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro (BRASIL, 1997), e a Lei de Diretrizes e Base Lei nº 9493/96 

(BRASIL, 1996) estabelecem o Ensino de Arte como componente curricular 

obrigatório da educação básica.  

Desse modo, a música em conjunto com a dança, é a arte de expressar, por meio de 

movimentos corporais rituados, situações imaginárias e acontecimentos reais, a 

forma de conhecimento, comunicação e expressão verbal e não verbal. 

Possibilitar a exploração da criatividade através da descoberta e da 
busca de novas formas de movimentação corporal; viabilizar a 
educação rítmica, [...]; canalizar para a expressividade, por refletir 
sentimentos, pensamentos e emoções; ampliar o vocabulário e o 
senso perceptivo; ampliar os horizontes e formar pensamentos 
críticos, [...]; levar a apreciação e valorização artística [...] (DARIDO; 
RANGEL, 2008, p.201–202). 

Isso nos leva a observar que a dança assim como a música compõem a 

arte/educação, e a formação dos sujeitos e de professores, estando interligada cada 

uma com suas especificidades.  

O Ensino da Arte em sua forma de trabalho interdisciplinar engloba todas as áreas 

da educação. É importante pensar que as experiências artísticas e a apreciação, 

estimulam o indivíduo aos exercícios da imaginação e da criação, enfim, da 

transformação e formação, e o contato com as diversas culturas. 

Caminho metodológico  

A opção por estudar as produções do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR (PPGE–UEPG/PR) realizadas desde 
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1996 até 2014, deveu- se ao fato de ser a pós-graduação o lócus que contribui com 

a formação do pesquisador e a produção do conhecimento científico, sendo por 

consequência, o espaço de expressão de práticas e tendências que permeiam a 

ciência, e acabam por interferir na crítica e prática de profissionais. Este período 

consolida o processo de formação de profissionais na região dos Campos Gerais, 

como das regiões circunvizinhas, atendidas pelo curso de Mestrado e recentemente 

pelo Doutorado em Educação. 

A análise detalhada desse estudo consiste em uma pesquisa qualitativa. Estudo 

amparado no mapeamento, ou seja, estado do conhecimento (ROMANOWSKI; 

ENS, 2006). Dessa maneira, compõe o universo investigado, o programa de PPGE–

UEPG/PR, e as informações das produções de dissertações, coligidas no site do 

próprio programa, no qual são divulgadas as produções para conhecimento da 

comunidade em geral. Com material em mãos levantou-se categorias de análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011). 

Temas de pesquisa em educação que envolve Arte 

Pensar em arte/educação é ultrapassar barreiras e enxergar que a ambas fazem 

parte da vida humana. Nenhum sujeito se humaniza sem passar pela arte e 

consequentemente a educação. Assim podemos afirmar que arte é um patrimônio 

cultural da humanidade. 

Podemos mencionar que o ser humano, expressa facilmente por meio da fala e da 

escrita o que deseja. Com ajuda desses mecanismos, ele diz o que gosta, o que 

deseja, o que não gosta, o que pretende, o que sente. Portanto, para auxiliar sua 

apropriação da realidade, o indivíduo conta com a arte, entendida como o processo 

de humanização do homem, que passa a conhecer e criar sua própria história. 

É nesse sentido, que movido pelo desejo da descoberta e criação, que as pesquisas 

são iniciadas. O mesmo desejo que o pintor, escultor, artista possui.  
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Tabela 1 – Pesquisas que trabalharam com arte/educação no PPGE–UEPG/PR 
entre 1996 a 2014 
Referencia 

D1 – PELLIZZARI, Luizana. Reflexões sobre uma experiência estética com arte 
contemporânea: possibilidades educativas na formação de professores em Artes Visuais. 
2006.  
D2 – SEBBEN, Egon Eduardo. Concepções e práticas de música na escola na visão 
de alunos de 8ª série do ensino fundamental: as contradições entre o legal e o real. 
2009.  
D3 – CAPRI, Fabiola Schiebelbein. As representações sociais da dança no contexto 
da educação física escolar. 2010.  
D4 – VENDRAMI, Georgeana Lanzini. Conservatório de musica de Ponta Grossa: 
(re)produção cultural e distinção social (1971–1995). 2010.  
D5 – STORI, Regina. As Diretrizes Curriculares de Arte do Estado do Paraná: uma 
análise dos fundamentos e da gestão do ensino de musica em Ponta Grossa (2003–
2010). 2011.  
D6 – ROGGENKAMP, Carla Irene. Práticas de Educação Musical em instituições de 
acolhida para adolescentes: possibilidades e limites. 2012.  
D7 – PEREIRA, Melissa Pedroso da Silva. Currículo e práxis na formação de 
professores: uma análise do curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa. 2013.  
D8 – ANDRADE JUNIOR, Anselmo Rodrigues. Conheço, entendo, logo crio: arte digital 
e as narrativas sobre o processo criativo dos acadêmicos do curso de Licenciatura em 
Artes Visuais – UEPG. 2014.  

TOTAL: 8 dissertações 
Fonte: Dados organizados pelos autores, com base no banco de dados do PPGE–UEPG/PR. 

 

Como se observa na tabela 1foram encontrados apenas 8 trabalhos de dissertações 

discutindo arte, no período de 1996 a 2014 no PPGE–UEPG/PR, cerca de 3%, 

dentre os 275 trabalhos defendidos nesse período. Um campo em desenvolvimento, 

que estuda as linguagens, como: Artes Visuais, Musica, Dança e a Política 

educacional para o ensino de arte.  

Lembrando que muitas dessas pesquisas realizaram um estudo interdisciplinar, 

envolvendo outras áreas além da arte em si, trabalhando a arte/educação como 

elemento que possibilita o desenvolvimento integral e integrado do sujeito, uma vez 

que este como defende Darido e Rangel (2008) possibilita ações para a 

expressividade, refletindo sentimentos, pensamentos e emoções, ou seja, 

trabalhando a visão de mundo. 

Com esse pensamento, coadunamos com Ferraz e Fusari (2001, p. 103) ao 

defender que a “Arte está intimamente vinculada ao seu tempo”, melhor dizendo, 

que as pesquisas surgem de problemáticas advindas de necessidades dos sujeitos e 
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da sociedade. Não poderíamos deixar passar despercebido, que essas pesquisas 

apontam um debate complexo e uma ferida no bojo dos professores de Arte, que é a 

polivalência.  

Atualmente a LDB Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996) gerou uma complexidade de 

interpretações: uns defendendo que a mesma superou a polivalência, já outros, que 

ela se encontra latente tanto nas escolas da educação básica, como em alguns 

cursos de Licenciatura no Ensino Superior, com é o caso da Pedagogia, em que o 

pedagogo é habilitado á ensinar arte nos anos iniciais, mas que na sua formação é 

agregado todas as linguagens: artes visuais, musica, dança, teatro.  

Mesmo com essas ressalvas, a atual legislação apresenta avanços à área: um, no 

sentido da mudança de nomenclatura de Educação Artística (artes plásticas, artes 

cênicas e música) até então imperado com a LDB Lei nº 5692/71 (BRASIL, 1971), 

para Ensino de Arte (artes visuais, dança, teatro e música) e, a outra mudança é, 

que passou a se denominar como disciplina e não mais como atividade. 

Mesmo com esses avanços, pensar o Ensino da Arte é olhar para a polivalência 

ainda latente nas práticas dos docentes da educação básica, no qual muitos 

respondem na prática por todas as linguagens da arte. 

A amplitude do termo Arte não modifica o ensino e as suas especificidades, e nem, 

por si só, quebra a polivalência, enquanto cursos de Licenciaturas não estiverem 

formando profissionais específicos à cada área e a educação básica não reformular 

seus currículos, continuará a existir professores na escola fundamental básica 

respondendo pelas práticas em todas as linguagens de arte. 

Com isso, abre-se o pressuposto, que o professor de arte é aquele que ensina um 

pouco de tudo (artes visuais, teatro, dança, musica), mas que na realidade sabe um 

pouco ou quase nada de tudo, deixando caminho aberto, para que professores de 

outras áreas assumam o Ensino da Arte, pois como ela esta ocorrendo, um 

entretenimento e “tapa buraco”, que não propicia aos alunos um 

conhecimento/saber/fazer artístico. 
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O desenho metodológico das pesquisas  

As pesquisas desenvolvidas no PPGE–UEPG/PR tem suas metodologias 

semelhantes em partes, mesmo estando em linhas de pesquisa diferentes, como 

apresenta a tabela a seguir:  

Tabela 2 – Caminho metodológico das pesquisas em arte/educação do PPGE–UEPG/PR 
TRABALHO ABORDAGEM MÉTODO INSTRUMENTOS DE 

COLETA DE DADOS 
D1 Qualitativa Materialismo histórico dialético Pesquisa-ação 
D2 Qualitativa Materialismo histórico dialético Questionário 
D3 Qualitativa Teoria das representações 

sociais 
Questionário e 
observação 

D4 Qualitativa Análise histórica Analise documental 
D5 Qualitativa Materialismo histórico dialético Analise documental e 

entrevista 
D6 Qualitativa Materialismo histórico dialético Observação 
D7 Qualitativa Materialismo histórico dialético Analise documental e 

questionário 
D8 Qualitativa Materialismo histórico dialético Questionário, diário e 

memorial digital 
Fonte: Dados organizados pelos autores, com base nas dissertações estudadas. 

 

Todas são pesquisas de cunho qualitativo, que segundo Triviños (2009, p. 120) 

buscam “[...] atingir uma interpretação da realidade do ângulo qualitativo”. São 

estudos que permitem interpretar a realidade com vistas a compreender a mesma.  

A grande maioria das pesquisas tem ligação com o materialismo histórico dialético, 

pois o mesmo possibilita conhecer a realidade em sua totalidade, para além do 

visível, ou seja, “[...] o pensar humano se une para constituir [...] uma concepção 

científica da realidade, enriquecida com a prática social da humanidade. [...] tem 

como base de seus princípios a matéria, a dialética e a prática social” (TRIVIÑOS, 

2009, p. 51), permeado pelo movimento da contradição e da história, para elucidar 

situações ancoradas em ações passadas que refletem no presente. Para concretizar 

esses estudos, os pesquisadores lançaram mão de diversos instrumentos para 

coletar os dados, que garantem a objetividade, orientam, processam e validam os 

dados pertinentes a problemática.  
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Entendemos assim, que pesquisar é mais que só ter um problema e estudar o 

mesmo. É analisar esse tema com o olhar de uma abordagem e por meio de um 

método que revela nossa concepção e norteia nossos caminhos.  

Principais autores estudados nas pesquisas em Arte/Educação 

Tendo à frente os propósitos do estudo, levantamos os ancoradouros teóricos 

norteadores do ensino de arte/educação. Dentre eles podemos destacar os que 

mais aparecem: 

Tabela 3 – Autores mais citados nas pesquisas em arte/educação do PPGE–UEPG/PR 
CANCLINI FISCHER VAZQUEZ ARROYO ARGAN 
PEIXOTO MARX AMATO PENNA FERRAZ;FUSARI 

Fonte: Dados organizados pelos autores, com base nas dissertações do PPGE–UEPG/PR. 
 

Esses autores discutem a arte desde seus primórdios, da mesma maneira, as 

definições concebidas na história da humanidade. Portanto, seus estudos nos 

permitem pontuar que a arte caminha lado a lado do homem, desde os tempos 

primitivos e se encontra na própria criação do homem. Por isso, acreditamos como 

pontua Ferraz e Fusari (2001) a arte faz parte do cotidiano das pessoas, passando 

em muitos casos despercebidos.  

Sendo assim, o repertório de autores discutiu o status de saber, de conhecimento 

em arte e conceitos de autores filosóficos. De maneira geral, todos auxiliam na 

compreensão das relações das artes visuais, música e dança. Autores que procuram 

compreender o mundo e a sociedade, propondo o raciocínio crítico e autônomo.  

Ancoradouros conceituais de arte nas pesquisas  

Nestes estudos levantamos diversos conceitos ligados à arte/educação que 

complementam a base do conhecimento vinculado pela academia.  

Assim, a arte/educação tem se constituído um campo de conhecimento empírico e 

conceitual, tornando-se aberto aos diferentes enfoques e formando assim, diversos 

conceitos: 

A arte é a prática humana e social, se produz historicamente e é 
união da matéria e do espírito, da objetividade e da subjetividade. [...] 
(D1, p.93); 
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[...] a arte aqui considerada como uma prática humana, social e 
histórica [...] (D2, p.11); 
A arte vista como linguagem, que possibilita adotar um 
posicionamento histórico-crítico em que a arte se torna um processo 
de humanização do homem, vista como trabalho criador, forma de 
conhecimento e de expressão. (D5); 
A arte é produto do trabalho humano e espiritual. (D7); 
A arte não é somente executar, produzir, realizar e o simples fazer 
[...] (D8, p. 55). 

 

As concepções revelam a visão de arte demonstrada pelos pesquisadores, em que 

arte é mais que técnica, e reafirma o pensamento de Almeida (2009) que arte é 

patrimônio cultural da humanidade e conhecimento, dessa forma contribui para 

construir a intersubjetividade dos sujeitos. Assim, a arte possibilita a construção de 

um repertório cultural, ou seja, “Arte é processo dinâmico, social, humano por 

natureza, a falta de vivência estética se traduz em processo incompleto de formação 

profissional. [...]” (D1, p.14). 

Nesse preâmbulo, ponderamos que arte envolve tanto o fazer como o pensar. É 

uma maneira de se desenvolver, criar e recriar mundos de autopoiéses. Nestes 

moldes, as linguagens artísticas (artes visuais, dança, música, teatro) contribuem 

para que o sujeito seja munido de uma formação para a práxis poética.  

Que a formação dos professores seja um processo que envolva a sensibilidade 

humana, refinando os sentidos e não só o pensamento, envolvendo o processo de 

auto- realizar-se. Podemos assim afirmar que os sentidos do homem se fazem 

humanos no âmbito da sociedade, na práxis, na construção da história, 

desenvolvendo sentidos físicos e espirituais. Só o sujeito consegue contemplar, 

distanciar, opor-se ao mundo, mesmo fazendo parte dele.  

Contribuindo para essa formação de sujeito crítico, temos na arte/educação e suas 

linguagens, uma ponte para esse pensar mais sensível e consciente, como apontam 

as pesquisas. 

A dança não é apenas um resultado artístico e religioso das 
progressivas mudanças históricas das mais diversas civilizações, 
mas deve ser entendida como identidade cultural e expressiva de 
cada povo, que permite ao homem afirmar-se como membro de uma 
sociedade (D3, p. 51); 
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Ensinar música [...] significa lidar preponderantemente com a 
transmissão de valores culturais que emanam da tradição [musical] 
(D4, p. 90); 
A arte/música deve ser pensada além do sistema capitalista, numa 
perspectiva de superação das condições humanas postas pelo 
sistema, visando colocar o homem em contato com a sua 
humanidade [...] (D7, p. 15). 

 

Tanto a dança como a música, propiciam o autoconhecimento que estimula 

vivências de corporeidade, que implicam no incentivo a expressividade verbal e não 

verbal. Coadunamos assim, com Darrido e Rangel (2008) ao dizer que a música 

como a dança é uma prática social, que permite o respeito ao outro e que tem suas 

especificidades. 

Dessa maneira, trabalhar com arte/educação é pensar em uma sociedade 

consciente, que respeita ao outro, sensível as relações social e preocupada com a 

formação de sujeitos críticos. 

Considerações finais 

Esse texto objetivou mapear as produções do PPGE–UEPG/PR no período de 1996 

a 2014 em relação à arte/educação, contribuindo para a produção das futuras 

pesquisas, no momento em que revela, a carência nessa área. Não se tem 

pesquisas nesse programa que tratem sobre Arte e Pedagogia, Arte e Filosofia, o 

Ensino de Arte propriamente dito, tanto nas escolas como na formação dos 

professores, enfim, existem espaços em aberto. 

Ficou notório, que esses estudos tem perspectiva teóricas embasadas no 

Materialismo dialético, com autores críticos, que levam a pensar o Ensino da Arte 

como possibilidade de formação humana. Também aparece nos estudos a 

preocupação com o campo da Arte, rompendo com a visão de atividade e se 

constituindo como um saber que possui especificidades. 

Em síntese, os estudos, chamam a atenção à polivalência do professor de arte, 

como uma forma perigosa de pensar o Ensino da Arte, podendo deixa- lo 

fragmentado, um saber superficial e reprodutor, e não, a formação humana de um 

artista, que realiza uma autopoiéses. 
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Outra questão que fica latente é pensar o papel do Ensino de Arte nas diversas 

linguagens, como acesso ao acervo cultural e histórico da humanidade, e do mesmo 

modo, o sujeito estar construindo um conhecimento, realizando a poética criativa em 

que se reconhece como sujeito histórico da sociedade em que vive. 
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