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RESUMO 
Pesquisadores refletem sobre a formação docente em arte no Brasil considerando o atual 
quadro político implicado na implantação da Base Nacional Comum Curricular/MEC e as 
novas configurações políticas geradas neste processo. Um quadro de análise apresenta as 
diretrizes do referido documento, e debatem sobre sua perspectiva histórica, entendendo a 
história como processo que se constrói, também, por ações de participação engajada no 
tempo presente. Destacam, ao dispor da arte como linguagem, a BNCC revela contradições 
que ferem as considerações sobre o âmbito particular da arte enquanto modo de produção 
de conhecimento e suas distinções epistêmicas. Neste caminho, concluem: o documento 
nega as pregressas lutas e consequentes conquistas dos arte/educadores brasileiros e 
desconsidera a arte como uma área de conhecimento específico.  
  

PALAVRAS-CHAVE: Arte/Educação Contemporânea; Formação Docente; Conhecimento 
em Arte; Enfrentamentos Históricos.  
 

 

ABSTRACT 

Researchers reflect on the scope of art teacher formation in Brazil, considering the current 
political framework implied in the implementation of the National Curricular Common 
Base/MEC and the new political configurations generated in this process. A framework of 
analysis presents the guidelines of the aforementioned document, and they discuss it in a 
historical perspective, understanding history as a process that is also constructed by actions 
engaged in the present time. Pointing out that by disposing of art as language, the BNCC 
reveals contradictions that hurt the particular scope of art as a mode of production of 
knowledge and its epistemic distinctions. In this way, they conclude: the document denies 
the previous struggles and consequent achievements of Brazilian art / educators and 
disregards art as a specific area of knowledge. 
  

KEY WORDS: Contemporary Art Education; Teacher's Formation; Knowlegde in Art; Historic 
Confrontations. 
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Uma base para o ensino nacional - dimensões históricas introdutórias  

Vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o grupo de pesquisa 

Observatório de Comunicação Estética (OCE/UERJ/CNPQ) desenvolve parte de seu 

trabalho de investigação sobre as linhas de desenvolvimento histórico e registros 

mnemônicos que demarcam o campo da formação docente em arte no Brasil, 

procurando integrá-las ao âmbito geopolítico latino-americano. Com um recorte mais 

preciso, direciona seu foco na investigação dos processos formativos no despontar 

do século XXI: observamos como, nos últimos 17 anos, tem sido construído o 

pensamento sobre a formação docente brasileira, seja o ensino da arte nos espaços 

institucionalizados como também em outros espaços possíveis para a educação em 

arte.  

O atual ponto de interesse da pesquisa é a implementação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), definida em 1996 pela Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) e prevista pelo Plano Nacional de Educação (PNE), em 

vigor a partir de 2014, como atendimento a uma desejada regulação do sistema 

educacional brasileiro. Foi, recentemente, tomada como frente de ação governista 

de urgência e, consequentemente, vem motivando reformas aceleradas em nosso 

sistema educacional e promovendo um discurso incidente sobre a correspondente 

formação docente.  

O processo de implementação da BNCC se apresenta como um marco histórico da 

área de Ensino de Artes. Neste sentido, a este fato nos dedicamos, explorando suas 

configurações gerais - percebendo-o como uma série de ocorrências que atinge toda 

a educação nacional e, mais ainda, observando seu teor específico para nossa área, 

uma vez que esta sofre um ataque direto, ao se propor, por meio do texto em seus 

documentos, uma mudança radical de entendimento de sua natureza. Notamos que 

está se propondo um novo modelo regimental: esse discurso, ainda que revestido de 

conhecidas expressões - “experiências e práticas artísticas como modos legítimos 

de pensar, de experienciar e de fruir a Arte” - vem propor um deslocamento do seu 

lugar no currículo escolar, pois indica que a arte deixa de ser uma disciplina, 

devendo passar a um componente curricular. Há um deslocamento discursivo que 

não pode deixar de ser reparado.  
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Ainda que a área conte com uma larga experiência de lutas políticas em suas 

associações estaduais e sua representação unificada federal, a Federação de Arte 

Educadores do Brasil (FAEB), o contexto do país segue envolvido em uma grave 

crise política que conta com a saída por impeachment - em um golpe parlamentar - 

da então presidente Dilma Rousseff, e o subsequente desmonte de equipes em 

todos os níveis administrativos. Com o novo governo, o processo se acelera e as 

consultas se definem por contatos a grupos de consultores de empresas 

particulares: a Fundação Lemann assume o protagonismo, acompanhada por outras 

empresas e suas fundações, como o Instituto Ayrton Senna e o grupo “Todos pela 

Educação”, mantido por grandes indústrias. As escolas, as universidades, os 

institutos tecnológicos, todos esses órgãos, sofrem inúmeras considerações, mas 

sem o papel de protagonistas: estes perderam a sua voz. E, enquanto os 

movimentos de rua prosseguem a reclamar uma educação mais livre e justa, 

juntamente com o retorno à legalidade democrática, os empresários conselheiros 

impõem o predicado da qualidade. Questionamos o que pode ser entendido como: 

"um ensino de qualidade para todos". O que o termo qualidade pode 

significar? Sendo proferido pela classe empresarial, indica a adequação dos 

estudantes à demanda laboral das indústrias?  Ato discursivo suspeito diante do 

quadro geral de graves notícias de corrupção e ingerência.  Apossando-se do lugar 

de enunciação que cabe a experientes educadores, segue agindo - mesmo dizendo 

o contrário - na inversão dos interesses nacionais.  

Como um texto de condição exploratória, nosso posicionamento aqui pretende 

apresentar a descrição analítica da condução da BNCC e indicar os traços 

preponderantes sobre esse processo, contribuindo para o entendimento deste 

percurso. Tal caminho segue em construção, uma vez que a terceira versão do texto 

da BNCC encontra-se no Conselho Nacional de Educação para ser aprovado e já 

sofreu alterações de sua redação neste segmento. Haverá espaço para o debate 

mais amplo se a sociedade se mobilizar? A presente pesquisa pretende colaborar 

para gerar forças em uma profunda emancipação: a voz docente então será ouvida!  

 

A arte como conhecimento: uma luta (in)disciplinada ou uma educada 

competência? 
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Tendo iniciado a discussão intramuros no MEC, em 2014, com o convite feito a 

alguns especialistas indicados pelo INEP/MEC e, após ter contado com esse novo 

grupo de especialistas (segundo o então secretário Manuel Palácios, 116 

especialistas de 37 universidades de todo o país) para a redação do seu projeto 

inicial, sua proposta foi aberta à consulta pública, quando a sociedade foi convidada 

a opinar em um endereço eletrônico aberto durante cinco meses, no período de 16 

de maio a 30 de novembro de 2015. Foi quando o corpo de pesquisadores 

OCEanos, intrigados por seu curto prazo e modo de consulta, se mobilizou: 

desejávamos participar deste processo. Destacamos o fato de que sua primeira 

redação havia sido produzida a portas fechadas por "renomados especialistas" 

(termos do MEC), depois foi aberta à opinião pública de forma indiscriminada. 

Qualquer pessoa poderia, via rede social - facebook, opinar sobre conteúdo, 

independentemente de sua formação e preparo para este tipo de avaliação. 

Reuniram-se milhões de comentários aleatórios sobre o texto inicial da BNCC, com 

a promessa do Ministério de que todos seriam apreciados e aproveitados como 

contribuições ao texto final. Sendo esta a segunda fase do processo, aparentemente 

democrático, dada a complexidade de se reunir e analisar mais de 4,2 milhões de 

comentários para a revisão final do texto. 

Na visão do grupo OCEano1, que vem acompanhando o processo desde sua 

proposição, discussão e efetivação, o documento BNCC foi redigido e elaborado de 

forma velada, não democrática. É contraditório o fato de ter sido tão criticada e, ao 

mesmo tempo, ter sido legitimada por acadêmicos especialistas. Considerando a 

diversidade como prioridade para se pensar um projeto de educação democrática, a 

ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação) 

juntamente com a AbdC (Associação Brasileira de Currículo) encaminhou ofício 

nomeado de “Exposição de motivos sobre a Base Nacional Comum Curricular” em 

novembro de 2015, avaliando que o documento BNCC apresentava-se como “uma 

descaracterização do estudante em sua condição de diferença, bem como da 

desumanização do trabalho docente em sua condição criativa e desconsideração da 

complexidade da vida na escola”. (2015, p.2). O ofício reforça a “conversão do 

direito à aprendizagem dos estudantes numa lista de objetivos conteudinais” 

retirando o caráter social, democrático e humano desse direito. 
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Ao incluir arte como um componente curricular na área denominada Linguagens, 

desconsidera a arte como uma área de conhecimento específica, negando a luta 

histórica dos arte educadores brasileiros na sua defesa. Segundo o documento: "Na 

BNCC, a área de conhecimento Linguagens é composta pelos seguintes 

componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e, no Ensino 

Fundamental – Anos Finais, Língua Inglesa".  

Do entendimento da arte educação como um „lugar‟ de constante produção de 

conhecimento, capilarizando a reinvenção de conceitos percebidos historicamente 

numa prática educativa de constante negociação, a ação política dos educadores 

sempre enfatizou um espaço de autonomia para o ensino da arte nos territórios do 

educar.  

Dessa forma, ao enquadrar a disciplina arte no bloco „linguagem‟, o documento 

BNCC, traduz uma escolha arbitrária, um recorte a ser evidenciado e muitos outros a 

serem silenciados - um poder-saber (FOUCAULT, 2002), um condicionamento 

estabelecido numa relação de poder que distingue um aspecto - a linguagem - como 

seu modo de domínio. Toda escolha circunda uma definição. Sua arbitrariedade se 

traduz no seu círculo fechado de onde se produzem textos e suas propagandas. 

Para nós, pesquisadores OCEanos, enquadrar arte como linguagem, restringe o „ato 

de conhecer‟ e não contempla toda a complexidade que a matéria da arte possui nas 

suas formas emancipadoras de organização do pensamento. Ao destacá-la como 

conhecimento, estamos inserindo o seu gesto de conexão intrínseca, mas singular 

ao corpo geral do pensamento, um modo de atuar, um caráter de se portar frente ao 

mundo. A arte é linguagem e muito mais, é o próprio corpo da cultura que habita em 

suas manifestações, tanto em seu passado, quanto em seu porvir. 

Na implementação da arte como disciplina obrigatória na grade curricular escolar, 

situamos a luta pela arte no cotidiano dos territórios educativos, numa condição 

reflexiva e crítica sobre a sua importância como conhecimento vivo para o processo 

pleno no educar, no compartilhamento de saberes animados. Uma ação política que 

consolidou a prática do ensino da arte de forma legítima e resguardou direitos aos 

arte educadores e aos educandos, fomentando pesquisa e inovação no campo 

educacional como um todo e, principalmente, no que tange à formação docente na 

área. Ao mesmo passo, reconhecemos a condição transgressora da matéria arte 
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nas tentativas de ultrapassar uma „boa ordem‟ e operar sob uma lógica 

„disciplinar/disciplinante‟: escapamos de formatos rígidos, pois a sua potência reside 

na sua qualidade maleável e plástica que não se caracteriza de forma diferenciada 

naquilo que a constitui: sons, cores, texturas, corpo, sensações, cheiro, movimento, 

jogos de liberdade com o corpo, com as (i)materialidades do próprio pensamento. 

Na disciplina „arte‟, a força maior reside na sua prática criadora e libertadora, nos 

processos vivenciados enquanto instâncias de formação. 

Ainda que a concepção de „currículo‟ e de „disciplina‟ adquiram contornos limitantes, 

dados pela realidade das experiências educativas em si mesmas, a arte pode 

transbordar e abrir-se ao contexto mais amplo, ao incorporar e compor projetos 

educativos que lidam com fronteiras de muitos e diversos processos culturais. Desta 

maneira, a abertura a temas que atravessam fronteiras - relacionando novos 

contextos culturais - constrói um campo híbrido de conhecimento. Na deambulação 

entre repertórios distintos, entre a sua especificidade e a sua condição relacional de 

saberes/ fazeres distintos, a prática do ensino da arte ganha sentido enquanto 

disciplina, sendo parte a construção e desconstrução, em fluxo contínuo, a sua 

(i)materialidade (in)disciplinante: 

Na estratégica transgressão disciplinar, o docente protagoniza essa 
abordagem. Deve se comprometer com seu processo de criação 
pedagógica, sendo essa uma forma autoral de atuar. Precisa, em 
primeira instância, identificar a natureza do conhecimento que 
pratica. Há sempre o desvio criativo, o inesperado que brota. A 
(in)disciplina está ligada a essa condição de ter-se em conta a 
fortuita abertura ao conhecimento. Todo o tipo de liberdade nesse 
espectro de testar-se a si mesmo é também um jogo de inventar 
escolas, de sonhar com espaços possíveis e outros âmbitos do 
educar.  (FRADE et all, 2014:1) 

  

Traçamos um paralelo com a prática do ensino da arte e o ato de planejar um 

currículo, reforçando que a ação de „construção e desconstrução‟ e de „planejar e 

desplanejar‟ permitem uma abertura para o dissenso, conflito essencial para abarcar 

a diferença, pois “não é o consenso, a estabilidade e o acordo, mas o conflito, a 

instabilidade, o desacordo, porque o processo é de construção seguida de 

desconstrução vem seguida pela construção” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 37)  
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Figura1 - Cartaz de exposição sobre protestos docentes em esfera global.                               
Fonte: Acervo de pesquisa 

 

Explicitar o quanto qualquer planejamento curricular é arbitrário e 
produzido em meio a relações de poder que tornam algumas coisas 
(in)dizíveis é a tarefa diária que talvez nos possibilite abrir espaço 
para o desplanejamento. Desplanejar não significa agir sem planejar, 
mas agir seguindo um planejamento que, no mesmo ato, é 
desmontado. (Op.cit, p. 69) 

 

Partimos do entendimento da arte educação como um „lugar‟ de produção de 

conhecimento que segue continuamente se reinventando como prática educativa de 

constante negociação com o espaço escolar. Pela luta de estabelecer a arte como 

conhecimento, há uma justificativa cunhada na presença viva da arte e, por isso, na 

própria história do Ensino da Arte, afirmando seu universo com conteúdo próprio, 

gramática servindo a múltiplos sistemas de interpretações que desvelam a força 

criadora enquanto expressão e cultura, um processo de ensino/aprendizagem 

integrado a uma metodologia desenvolvida especificamente para introduzir a arte na 

escola. 

O ensino da arte: reconfigurando velhos sentidos em novas farsas? 

Com a terceira versão da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), divulgada em 

abril de 2017, fez-se necessária uma discussão sobre a formação do docente em 

artes visuais, especialmente no que tange à sua inserção no contexto escolar com a 

necessária atuação profissional especializada, questionada por uma abordagem 
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oblíqua, ao agrupar e obliterar diferenças irredutíveis sob o termo Linguagens. A 

implementação obrigatória da disciplina de artes visuais no ensino fundamental pela 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) foi uma árdua conquista que, através uma 

longa luta política de arte-educadores, obteve reconhecimento e respaldo jurídico 

para a sua atuação efetiva em âmbito nacional. Entretanto, reformulações dos 

cursos superiores até então existentes foram implementadas, bem como a criação 

de outros para atender a demanda do País. Hoje, o discurso sobre a formação 

docente é retomado em condicionantes que arriscam o desenvolvimento obtido. 

  

 

Figura 2 - Artista HUMBERTO GOMÉZ (BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA) “Obra Dos Caras”. 
Exposição Manifestações (In)Disciplinadas, UERJ, 2014. Fonte: Acervo de pesquisa 

  

Vale citar, ainda, a Escola sem Partido, como um espectro que ronda docentes, 

discentes e gestores no patrulhamento das ideias e ações consideradas contrárias 

ao pensamento vigente, de dominação ideológica aos interesses dominantes. Uma 

ameaça ao pensamento crítico e livre de uma educação que se pretende 

democrática e libertadora. Em acréscimo ao cenário exposto, destacamos os 

mecanismos de controle do desempenho docente e discente na forma de planilhas 
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de rendimento, exames de nivelamento que restringem e constrangem as equipes 

docentes.   

A nossa principal crítica destaca-se na classificação da Arte na área de Linguagem 

juntamente com três outras: Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa; 

pois a justificativa do documento se dá pela permeabilidade inerente aos quatro 

subcomponentes, indicando o projeto interdisciplinar entre eles, como aponta a 

BNCC que define as “áreas de conhecimento” nas quais o conjunto de saberes que 

“favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes 

componentes curriculares. Elas se intersectam na formação dos alunos, embora se 

preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e sistematizados 

nos diversos componentes” (BNCC, 2017, p.25). 

A crítica se perfaz, em questões importantes para se pensar o ensino da arte: a 

primeira concerne à especificidade da disciplina de arte assim como a sua 

classificação como linguagem exclui outros significados que lhe são substanciais; a 

segunda questão indica a concentração de uma área que determina um 

denominador comum que ao nosso entender subjaz às todas as práticas e saberes 

do conhecimento humano; afinal, não seria a Matemática, a Ciência e as demais 

disciplinas também uma forma de "Linguagem"? Defendemos que arte é uma área 

de conhecimento específica, de uma construção de pensamento que abrange a 

experiência do saber/aprender para além do processo de uma constituição de uma 

Língua(gem). Esta classificação de Linguagem advém da alteração do 6º parágrafo 

do artigo 26 da LDB 9394/96, onde constrói-se o Projeto de Lei 7.032/2010 incluindo 

as artes visuais, dança, música e teatro como Linguagens constituintes do ensino 

obrigatório de artes na educação básica. 

Historicamente, isso (re)produz e (re)afirma a condição da arte nas escolas  como 

“sub” (como mesmo pretende o documento), de estar no nível mais baixo da 

hierarquia dos campos de saber no currículo escolar. A polivalência se apresentando 

como uma solução para não alterar esta condição e trazer a premissa de uma 

modificação na estrutura e sistema das escolas em relação à carga horária 

destinada às artes, negando a possibilidade de uma construção mais crítica e 

profunda da formação do educador em artes, nas suas diferentes modalidades. 
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Outro questionamento é a não contemplação e discussão sobre a formação do 

educador especialista articulado com a educação básica, em todos os níveis de 

ensino, inviabilizando novamente um diálogo tão urgente e necessário. Tendo em 

vista que o documento oblitera, em conformidade o Parâmetro Curricular Nacional 

(PCN), a atuação do especialista na educação infantil, reafirmando um entendimento 

redutor do ensino da arte nesse nível de escolaridade. A organização curricular da 

Educação Infantil é estruturada por “Campos de Experiências” que se desdobra em 

cinco campos constituindo-se como “um arranjo curricular que acolhe as situações e 

as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural”. 

Entendemos que o saber atravessa os campos de experiências destacados pela 

BNCC, mais notadamente no intitulado “Traço, sons, cores e formas”; porém, não há 

a indicação de um trabalho educativo orientado por nenhum dos educadores das 

artes (dança, música, teatro e artes visuais). Ainda que o documento enfatize a 

importância da interpretação das experiências e vivências artísticas; isso implica, 

novamente, no questionamento da formação do educador. 

Seguimos na crítica em relação ao que se refere à nomenclatura AR que significa 

Artes, designada numa única sigla todas as disciplinas da arte (artes visuais, 

danças, música e teatro), o que reforça uma unidade que, na prática do cotidiano 

escolar e de seu sistema, induz à leitura da necessidade de apenas um especialista, 

quando não, de um profissional polivalente - ainda que o documento respalde que a 

licenciatura corresponda a uma disciplina específica. Reforçada, inclusive, devido à 

sua estruturação de componentes estabelecida que indica em números a quantidade 

dos mesmos, dessa forma, não se clarifica, ao nosso entender, que a AR é 

constituída por 4 componentes. Sendo assim, a interpretação pode facilmente 

implicar na composição da grade curricular escolar que inevitavelmente irá trabalhar 

com um único especialista da arte. Destacamos aqui, a importância de se nomear 

cada disciplina de forma distinta, bem como todas as outras disciplinas, que tiveram 

a sua integridade preservada. Tal medida iria romper uma continuidade de uma 

estrutura na grade curricular que contabiliza e contempla, na realidade escolar, uma 

única modalidade da arte a ser desenvolvida. Considerando então a formação dos 

professores, a luta histórica do ensino das artes no contexto escolar e a proposta de 

articulação entre diferentes níveis de ensino da educação - básica, médio e superior 
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- devemos abarcar toda a complexidade que o referido documento nega, induzindo à 

permissividade e superficialidade em relação à atuação do educador especialista, 

como aquele responsável pelo conhecimento artístico e com potencial de flexioná-lo, 

com maestria, frente às demandas do sistema escolar.  

 

Considerações finais para conclusões parciais: Ainda podemos educar? Onde 

esconderam a arte?  

As mudanças propostas pela BNCC, no que tange ao ensino da Arte, mas também à 

totalidade da Educação Brasileira, não prescindem dos aspectos de mercantilização 

do mundo, inscritos numa lógica global de um rígido sistema de dominação. O 

ideário da Escola sem Partido investido na recente Reforma do Ensino Médio, 

sancionada em 16 de fevereiro de 2017, se estabeleceu em consonância às 

exigências de um mercado de trabalho dependente e frágil, significando a 

reprodução dos aspectos excludentes e predatórios de nossa sociedade.  

Segundo Mészáros (2008) a Educação é parte importante na internalização dos 

princípios que regulam o sistema, assegurando que cada indivíduo assuma como 

seu o discurso e as metas de reprodução dos interesses dominantes.  

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, 
serviu - no seu todo - ao propósito de não só fornecer os 
conhecimentos e o pessoal necessário à máquina produtiva em 
expansão do sistema do capital, como também gerar e transmitir um 
quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se 
não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja 
na forma “internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente 
“educados” e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e uma 
subordinação hierárquica e implacavelmente imposta. (MÉSZÁROS, 
2008, p35)  

  

Para o autor, a ideologia vigente consensualmente internalizada coloca o indivíduo 

numa condição acrítica, assegurando, assim, que este permaneça na posição de 

aceitação dos mecanismos reprodutivos de uma ordem social pré-estabelecida. 

Mudanças educacionais formais vigoram no âmbito das possibilidades reguladoras 

do sistema que o tornam incontestável. Dessa forma, as soluções ou mudanças 
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educacionais devem alcançar o mais amplo e profundo sentido de educação, 

considerando a totalidade das práticas educacionais, em todos os momentos da vida 

ativa.  

Bourdieu já alertava, na sua obra A Distinção (2008), a reprodução como sendo o 

aspecto primordial no sistema das instituições da sociedade moderna. "As 'bases' - 

que se encontram na origem de todos os saberes chamados práticos ou aplicados." 

(p. 307) são os elementos sobre os quais se capitalizam e hierarquizam saberes. 

São os referidos indicadores que garantem que todos estejam dotados de 

competências úteis e que possam, mais adiante, em um sistema de ensino superior, 

"estar separados por uma diferença de estatuto" (Op. cit), garantindo as diferenças 

anteriormente negadas. Agora essa condição se agrava, pois se trata de restringir os 

espaços de criação a obter uma racionalidade operante, esvaziada de qualquer 

sentido.  

Discriminamos como, na atualidade, as questões postas pelas políticas educacionais 

brasileiras deflagram a subordinação ao pensamento estreito de um racionalismo 

instrumental, em atendimento a um sistema que se mantém inconteste por força da 

internalização de valores subordinantes. A educação brasileira sendo redefinida 

segundo essa lógica propõe reformulações no sistema educacional como a Reforma 

do Ensino Médio, aprovada sem debate anterior com professores, alunos ou a 

sociedade em geral; e a Escola sem Partido, na qual se pretende combater a ideia 

de doutrinação ideológica na tentativa de manter, em seu lugar, a contenção 

ideológica originária de sustentação e perpetuação do sistema. A BNCC se constitui, 

então, na orientação básica de um sistema que se esforça para se manter incólume 

a toda e qualquer crítica. 

No bojo das reformulações educacionais estão as questões que envolvem a arte. O 

quadro se torna mais grave, uma vez que não há nexo sobre o que se pode 

apreender como sentido da arte sem estabelecer vínculos contextuais. A arte é o 

que nasce por relações vivas no campo social, como produções de trabalho, fazeres 

e práticas humanas construtivas. Seria mais justo falarmos de artes, uma vez que é 

pelo jogo de consenso e dissenso que suas práticas se estabelecem, tornando-se 

referência em uma determinada sociedade ou comunidade. Não são meras 

discursividades, ainda que delas não se possa prescindir, ao se constituírem. Não se 
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esgotam enquanto linguagens, ao mesmo tempo em que se fazem como pesquisa e 

criação a partir de seus instrumentos. Mas, como Larrosa (2014) reitera, a arte se 

coloca para além da linguagem, e se assume no abismo da significação. 

Talvez essa relação entre a língua e a vida seja, entre a língua e a 
realidade, só seja custodiada já pelos poetas ou, em geral, pelos que 
ainda são capazes de prestar atenção ao que a língua tem de 
poético, ao que a vida tem de interminável e ao que a realidade tem 
de incompreensível (quando está viva e nos toca em um ponto 
sensível. (LARROSA. 2014, p.122). 

  

O aporte da linguagem pode ser analisado a partir de sua motivação política, 

especialmente ao permitir o apagamento de seu conteúdo social. Colocá-la como 

"base" é provocar alienação de seus vínculos e lastros sociais que a produzem 

enquanto forma de sentido/não sentido. Ao concebê-la como modo fixo, de fundo, 

esquecem que é na pele da cultura que a linguagem opera, e que segue sendo 

consumida e produzida nos trabalhos humanos, ao longo dos dias. Esse processo 

de "purificação" é uma medida que será, exatamente, a requerida unificação da 

"educação para todos", explicitada aqui em seu aspecto negativo como a repressiva 

eliminação das multiplicidades. 

Não há como ignorar todas as lutas empenhadas em prol da arte educação ao longo 

de todos esses anos, onde seu campo foi desenvolvido, ampliado e enriquecido. 

Estudos que alimentaram o desenvolvimento da área como campo de práticas 

educacionais e de pesquisa, e que seguem balizando os processos educativos 

nacionais em arte sem, no entanto, serem uniformizadores. Podemos dizer que são 

o resultado de um investimento contínuo em trabalho e discussão, mobilização 

intensa por meio de encontros, congressos, oficinas, cursos, seminários, 

publicações que fazem dos confrontos e debates, um campo fértil cultivado por 

educadores engajados. Deste modo, a BNCC, no campo do Ensino da Arte, ao 

tentar inovar, regride, perdendo registros históricos importantes, nascidos pela ação 

política de produção do próprio campo da educação enquanto lugar de pesquisa e 

inventAção. 
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Notas 

                                                      
1
 Os pesquisadores integrantes do Grupo Observatório de Comunicação Estética – OCE-UERJ/CNPq serão 

assim denominados. 
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