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RESUMO 
Partindo da percepção da recorrência de uma estética escolar em boa parte das instituições 
de ensino, notadamente da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e da 
constatação da reverberação de suas referências na concepção de arte e de estética nos 
alunos da Pedagogia, o artigo levanta questões acerca da necessidade de se problematizar 
a potência dessa formação, que pode ser categorizada como educação informal nos 
espaços da educação formal. Entre os aspectos levantados para balizar a discussão, 
alicerçada na escuta a cerca de 200 estudantes de Pedagogia, estão a defesa da não 
neutralidade dos espaços e a repetição de modelos prontos, que corroboram para a 
construção e permanência de concepções equivocadas em relação á arte. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
Coming from the perception of a reoccurrence of a school aesthetic in a considerably great 
part of Education institutions, notably in childhood education and the first years of middle 
school, and the observation of its references reverberation on the conception of art and 
aesthetics of the Pedagogy students, the article raises questions about the necessity of 
problematizing the potency of this formation, that can be categorized as informal education 
inside the formal education spaces. Between the aspects brought up to model the 
discussion, based on the hearing of 200 Pedagogy students, are the defense of the no 
neutrality of spaces and the ready models repetition, that contribute to the construction and 
permanence of wrong conceptions in relation to art. 
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 “De ningún modo intento sugerir que sea incorreto privilegiar  
el enfoque de Europa y Ocidente; el problema es no ser 

consciente de que eso es lo que está haciendo”. 
Edward Said 

 

Contextualizando 

No estado permanente de reflexão sobre a presença da Arte na educação, emergem 

um sem número de questões que, imbricadas entre si, se relacionam com  

conquistas e  desafios de tempos distintos que se entrecruzam na história, que se 

constitui, também, como  o daqui a pouco.  Nesse ritornelo, que tem como eixo o 

ensino/aprendizagem de Arte, as reverberações trazem à tona, como um ruído 

permanente,  o que se pode nomear de “estética escolar”.  Um ruído que diz respeito 

às concepções estéticas que ainda habitam boa parte das escolas e que  podem ser 

percebidas como base de uma educação informal nos espaços da educação formal.   

  

O ponto de partida é a discussão acerca da potência formadora dos espaços 

escolares, que ganhou força nos anos de 1990, com ênfase nos aspectos 

arquitetônicos das instituições educativas. Como bússolas, utiliza-se dois recortes 

que questionam a neutralidade dos espaços: as ideias de  Dayrell (1996), que 

aborda a escola como um espaço sociocultural,  ordenado institucionalmente, mas 

também  “cotidianamente, por uma complexa trama de relações sociais entre os 

sujeitos envolvidos” (p.137), e as  de  Frago e Escolano (1998) para quem  “a 

arquitetura escolar é também, por si, um programa, uma espécie de discurso que 

institui na sua materialidade um sistema de valores” (p.26).   

Com essas pistas, abre-se uma conexão com os padrões estéticos que se repetem 

em muitas instituições educativas, notadamente nas escolas de educação infantil e 

nos primeiros anos do ensino fundamental. Como tradução desses padrões - que 

podem ser descritos sem risco de muitos desvios, uma vez que são quase um lugar 

comum, sonegando-se, por princípio, qualquer ensaio da imaginação -, estão os 

cartazes ou murais com textos em letras arredondadas coloridas, margens ou 

molduras sempre demarcadas e decoradas, muitas, muitas flores, não raramente 

com pétalas em formatos de coração, árvores, bichos com cara de gente, um sol 

quase sempre sorridente e com bochechas generosas, crianças de pele rosada ou 

no máximo bege, com cabelos quase sempre lisos  - amarelos e marrons - e bem 
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penteados, profusão de personagens dos desenhos animados e das histórias em 

quadrinhos, como os brasileiros de Maurício de Souza, que concorrem com os da 

Disney e os de outras companhias cinematográficas estadunidenses. Quanto aos 

materiais, há um domínio quase absoluto da borracha EVA, além de papéis 

coloridos, notadamente o crepom (Figura 1).  

Se a construção desses cartazes e murais fica, muitas vezes, por conta dos/as 

professores/as habilidosos/as, em algumas instituições o/a professor/a de Arte 

também é convocado/a para a tarefa.  Mas, na falta desses/as, hoje em dia está 

quase tudo à mão em qualquer seção de artigos para festas lojas que comercializam 

produtos para decoração de eventos. Pode-se encontrar tudo pronto, inclusive para 

as datas comemorativas.  As ideias para a sua utilização, sempre fáceis de executar, 

estão disponíveis em vários sítios virtuais e, seguindo a um mesmo padrão, são, 

ironicamente, apresentadas como inovadoras, criativas ou diferentes.    

 

 

Referências emblemáticas 

Ainda que muitas escolas não sucumbam a esses modelos, fica evidente, a partir de 

avaliações diagnósticas realizadas com cerca de 200 estudantes do curso de  

Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre os anos de 

2014 e 2017, que imagens como essas fizeram parte da trajetória escolar de quase 

Figura 1. Montagem com imagens que aparecem no Google a partir da busca com os 
termos murais e cartazes escolares e fachadas de escolas de educação infantil. 
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todos/as eles/as e ficam como referências emblemática, de modelos a serem 

preservados. Não raramente, os trabalhos que produzem na graduação – ainda que 

não se relacionem com a educação infantil - carregam esses padrões estéticos, que 

também podem ser percebidos em murais, um pouco mais timidamente, em cartazes 

e pôsteres de apresentação de trabalhos exibidos pelos corredores e espaços 

comuns da faculdade. Além disso, os cadernos „caprichados‟ e „personalizados‟  -  

paradoxalmente parecidos uns com os outros e com os dos primeiros anos da 

adolescência -,  são comuns. Neles, as páginas enfeitadas com margens coloridas, 

ganham stickers, cópias ou colagens de imagens prontas, ou produzidas com o uso 

de carimbos, tesouras, furadores decorativos e glitter.  

As respostas à pergunta, simples e direta, a esses/as estudantes - Por que você usa 

esses materiais e imagens? - traz algumas pistas importantes.  Para os/as que 

atuam nas escolas como profissionais ou estagiários/as, os materiais são os que a 

escola oferece e as “ideias” (sic) estão em consonância com um padrão a ser 

seguido. E uma maioria expressiva relaciona, espontaneamente, essas produções à 

arte e o uso de peças prontas ou de apetrechos, que as produzem rapidamente - a 

partir de movimentos simples, como um gesto de pressão sobre o emborrachado ou 

o papel - à falta de habilidade pessoal ou de capacidade inventiva.  

Nada contra, a princípio, ao uso de qualquer tipo de instrumento que facilite ou 

possa auxiliar o trabalho do/a professor/a. Mas, uma das questões que emergem é a 

de que as ferramentas são recursos utilizados em nome do “fazer certo”, uma vez 

que os argumentos sobre a importância dessas ferramentas perpassam a máxima 

de que são a garantia de não se incorrer em erros ou coisas mal feitas, ou seja, de 

que, com o uso desse arsenal, tudo fica “bem feito” e “bonito”. Não há riscos. O 

custo relativamente alto, principalmente das tesouras e furadores decorativos, é 

apontado como o principal entrave para o fluxo criativo.       

A potência do informal no espaço formal 

A partir dessas constatações, emergem muitas questões que esbarram nos 

processos de construção de concepções estéticas e da Arte no âmbito das escolas, 

num processo de educação informal, a partir de modelos perpetuados em nome de 

uma organização espacial das instituições e de uma função decorativa, sem que 

esses arranjos façam parte de um projeto relacionado ao campo da arte, ou seja, 
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numa perspectiva da educação formal. Partindo dessa premissa, é possível  pensar 

esses elementos que compõem a cena escolar como traços de uma educação 

informal que, paradoxalmente, acontece nos espaços de educação formal. Nesse 

sentido, é importante contextualizar a distinção conceitual entre esses campos 

educativos. A partir das proposições de Gohn, segue-se a seguinte delimitação:  

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os 
indivíduos aprendem durante seu processo de socialização – 
ocorrendo em espaços da família, bairro, rua, cidade, clube, espaços 
de lazer e entretenimento; nas igrejas; e até na escola entre os 
grupos de amigos; ou em espaços delimitados por referências de 
nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, sempre 
carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e 
sentimentos herdados (2014, p.40). 

Para a autora, a educação não-formal -  uma articulação entre a formal e a informal, 

somada  ao próprio campo -  se distingue da informal pela “intencionalidade na ação: 

os indivíduos tem uma vontade, tomam uma decisão de realizá-la, e buscam os 

caminhos e procedimentos” para efetivá-la.  Ressaltando que há autores que as 

tratam como sinônimos, Gohn chama a atenção para um detalhe que a informal, por 

sua vez, “poderá ter ou não intencionalidades”, exemplificando com processos 

educativos que são orientados “por preceitos de uma religião” (2014, p.40).  

Seguindo nesse raciocínio e considerando os processos de socialização que não se 

relacionam diretamente ou claramente com os “conteúdos previamente demarcados” 

citados por Gohn, a concepção arquitetônica das escolas pode ser categorizada 

também como parte da educação informal, tensionada por uma intencionalidade 

extracurricular, que diz respeito ao espaço político da escola nas diferentes 

sociedades. Nesse espectro, vale recorrer a Dayrell (1996), que diz:  

A arquitetura e a ocupação do espaço físico não são neutras. Desde 
a forma da construção até a localização dos espaços, tudo é 
delimitado formalmente, segundo princípios racionais, que 
expressam uma expectativa de comportamento dos seus usuários. 
(1996, p.147). 

Ou seja, para além da arquitetura e mobiliários, murais, cartazes, pinturas dizem 

muito de um padrão estético a ser legitimado e deixam marcas, que ficam 

impregnadas nas pessoas que se relacionam com todo esse aparato, que nada tem 
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a ver com o pensamento artístico, mas que fica associado a este, como ponto de 

referência e vem se reproduzindo em um ad infinitum. 

É nessa mesma linha que Escolano (FRAGO & ESCOLANO, 1998, p.26) caminha, 

aprofundando nas questões do espaço mais próximas da arte, como a 

aprendizagem sensorial, o aguçamento das percepções e das relações afetivas e 

culturais.  Assim, as imagens impressas pelas escolas, em seus múltiplos espaços, 

inclusive o externo, que reverbera num contexto social mais amplo, e não menos 

importante, cumpre o que Escolano (p.33) chama de “papel de simbolização [...] na 

vida social”.  

Apontando que “sua localização, o volume, o traço geométrico, os sinais que o seu 

desenho mostra, os símbolos que incorpora... tornam inconfundível seu objetivo e 

permitem sua fácil identificação”, o autor traz como referência vários autores que 

abordam o assunto ao longo da história. Um destaque são os trechos das 

Instrucciones, de 1912, um documento oficial do governo Espanhol com diretrizes 

para o Ensino Primário. Estas instruções, segundo Escolano, “expressavam, ao 

considerar a decoração dos edifícios destinados à educação, a função estética e 

simbólica que esses podiam desempenhar na educação da infância e de toda a 

comunidade” (p.35).   

À luz dessa defesa, que ultrapassa um século, o padrão das imagens que povoam 

muitas das escolas, propostas e construídas pelos/as próprios/as gestores/as e 

corpo docente, faz redundar a pergunta, que em uma tradução livre pode dizer: “Não 

é lógico, pois, re-conhecer que essas imagens - amalgamadas com arquiteturas   

improvisadas e confusas ou contemporâneas e bem resolvidas -  não escancaram 

uma educação informal estética estereotipada e colonizada,  na contra mão do que 

se pensa contemporaneamente como proposta de formação 

estética/artística/poética?” Ao se questionar a ação de gestores/as ou 

professores/as, nesse processo deformador, fica também evidente que muitos/as 

deles/as também não tiveram acesso à uma formação em arte, sendo, eles/as 

próprios/as condicionados/as a partir  dessa construção invisível e potente de 

referências estéticas. 

Em se tratando de colonização estética... 
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Se nos grandes centros urbanos há uma pulverização maior e os personagens da 

mídia são menos visíveis, em cidades menores, a presença dessas imagens não se 

dilui. As das fotos (Figura 2) da fachada de duas escolas de educação infantil numa 

cidade do Alto do Vale do Jequitinhonha, na região Nordeste de Minas Gerais, não 

são exceções, em meio a uma região de reconhecida riqueza cultural. Uma riqueza 

que, por sua vez, fica praticamente ignorada e invisível nessas escolas.  

Este apagamento encontra eco na declaração de uma estudante de pedagogia, que 

no seu estágio acadêmico na educação infantil não sentiu falta de uma estética 

diferente da que reproduz imagens dos desenhos animados, se dizendo encantada 

com a presença de “pequenos potes do Frozen”, referindo-se ao filme homônimo da 

Disney, lançado no Brasil em 2014. “Se as crianças gostam, porque não?”, 

argumenta, deixando antever que a percepção das referências culturais dessas 

crianças não ficou imune a um processo de pasteurização histórico, já consolidado 

ao longo dos anos em que a própria estudante de pedagogia, agora com 19 anos, 

frequentava a educação infantil. 

Figura 2. Fachadas de duas escolas no Vale do Jequitinhonha. 
Fotos da autora – junho de 2014 
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No caso do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, a sua diversidade e riqueza 

artística ficou apagada pelo estigma construído na época da ditadura militar, e 

apontado por diversos estudos, como estratégia de dominação e exploração da mão 

de obra local, como “vale da miséria”. Na escala hierárquica do valor cultural e 

estético, não é por acaso que os/as personagens da Disney “conquistaram” os 

muros das escolas. No processo acrítico de uma retroalimentação, se são essas as 

imagens que as crianças gostam e consomem – notadamente em produtos 

escolares, como mochilas e cadernos, dentre outros -, não há nada a acrescentar. 

Também nunca incomodou à estudante de pedagogia – e vários/as dos/as 

seus/suas colegas de curso - os stickers usados nos cadernos das crianças como 

„comentário‟ das atividades propostas. Assim, acertar um ditado e receber um 

adesivo de uma Moranguinho – personagem criada nos Estados Unidos, em 1979, 

lançada incialmente como boneca e que passou a ser utilizada em uma série de 

produtos, de álbuns a jogos eletrônicos - como sinônimo de “parabéns!” sempre foi 

“o máximo”.  

Em seu estágio, numa escola tradicional de Belo Horizonte, com cerca de 300 

alunos e fundada em 1946, chegou a estranhar o fato de todas as salas serem 

praticamente idênticas, assim como a maioria dos trabalhos dos/as estudantes 

seguirem a um mesmo padrão.  Diante da repetição, conta que até pensou em fazer 

algo diferente, tentando driblar o domínio absoluto do EVA e das imagens prontas e 

„corretas‟. Pensou, mas desistiu, se sentindo acuada, com receio de chamar a 

atenção. Fugir ao padrão seria destoar, desafinar naquele cenário tão organizado e 

previsível, emoldurado em todos os cantos e estantes por tiras coloridas de EVA 

recortadas em arabescos.  Nos murais, entre as bordas decoradas, os desenhos das 

crianças quase desaparecem, dependurados com pegadores de roupa 

cuidadosamente enfeitados com bichinhos coloridos que chamam mais atenção do 

que qualquer imagem produzida pela meninada.  

Ruídos estratégicos  

A experiência vivenciada pela estagiária de pedagogia tem tudo a ver como 

comentário de Barbieri (2012, p.56) que, após formular a pergunta: “As paredes da 

escola falam?”, observa que “a decoração das paredes da escola também merecem 

atenção”. Após destacar o questionamento de uma professora sobre “quais as 
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contribuições” dessas para a “formação e aproximação das crianças com a arte?” - 

considerando a presença de imagens “infantilizadas e estereotipadas” que se 

espalham por paredes e muros de muitas instituições educativas do Brasil -, 

Barbiere é taxativa ao responder que não ajudam em “nada”. Como contraponto, a 

autora sugere como “uma boa ideia para proporcionar uma experiência estética no 

ambiente escolar”, a exposição das produções das crianças, com o cuidado de 

lembrar que ao se encher “o painel de babados de papel crepom, por exemplo, o 

babado aparece mais do que os trabalhos das crianças” (p.57). 

Mesmo em consonância com essas colocações, é importante não ignorar que a 

presença de determinados padrões de imagens em muros, paredes, cartazes e 

painéis têm, em si, potencial formativo, que se fortalece pela recorrência. Se para 

Barbieri nada tem a ver com formação e aproximação com a arte, o que faz todo o 

sentido, não se pode deixar escapar as concepções que o corpo docente ou gestor 

dessas escolas tem sobre a arte. Ou seja, se qualificam ou entendem essas 

intervenções estéticas como artísticas – o que é frequente – talvez seja até difícil 

para essas pessoas perceberem, a princípio, a ideia de expor a produção das 

crianças como uma solução alternativa à esses murais e cartazes e tão pouco a 

problematização quanto ao uso de babados de papel crepom.  

Ao se considerar que, por um lado, esse “nada a ver com a arte” de fato está longe 

de se relacionar com qualquer intenção do ensino/aprendizagem de arte, por outro, 

se alicerçado com a ideia da educação informal, todos esses elementos 

reconhecíveis como “estética escolar” contribuem para a formação estética de quem 

os vivencia. E, não deixando escapar dessa discussão o viés colonizador dessas 

imagens e padrões, as reflexões de Rolnik (1997) trazem, de forma pertinente, uma 

aproximação da sociedade com o mercado, da qual a escola não está imune e que 

nos remete à comparação dos murais às vitrines ou prateleiras das lojas de festas 

infantis:  

Não é tão simples assim: é que a mesma globalização que intensifica 
as misturas e pulveriza as identidades implica também na produção 
de kits de perfis-padrão de acordo com cada órbita do mercado, para 
serem consumidos pelas subjetividades, independentemente de 
contexto geográfico, nacional, cultural etc. Identidades locais fixas 
desaparecem para dar lugar a identidades globalizadas flexíveis, que 
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mudam ao sabor dos movimentos do mercado e com igual 
velocidade (ROLNIK, 1997, p.20). 

Na diluição da potência das subjetividades, vale também agregar a ideia de 

identidade e de diferença aos “sistemas de representação” e às “estreitas conexões 

com relações de poder” (SILVA, 2014, p.97).  Nesse contexto, pode-se dizer que a 

padronização – quase uma homogeneização – via a estética escolar, traz o desafio 

do/a outro/a, das peculiaridades desses sistemas de representação e singularidades 

expressivas que carregam marcas de diferentes culturas.  

Ao se abordar a interculturalidade em educação, pressupõe-se, a partir do que 

coloca Silva, uma abordagem política da identidade e da diferença – em constante 

movimento, de criação e recriação. Diante da pergunta: “Quais são os mecanismos 

e as instituições que estão ativamente envolvidos na criação da identidade e de sua 

fixação?” (2014, p. 99), a escola marca a sua presença. Mas, por não ser clara a 

intencionalidade da construção desse referencial estético de representação nessas 

instituições, associá-la à “educação informal nos espaços de educação formal” é um 

recurso para não perder de vista seu caráter formativo.  

Com esse re-conhecimento, as proposições de Silva, quando aborda a questão da 

identidade e diferença no âmbito do currículo, são bastante pertinentes. Sua defesa 

de que “os estudantes e as estudantes deveriam ser estimulados, [...] a explorar as 

possibilidades de perturbação, transgressão e subversão das identidades existentes” 

pode e deve ser estendida aos/às docentes e gestores/as, principalmente nos 

espaços da educação infantil.  

Nesse tabuleiro, entram muitas concepções que, apesar de não serem 

aprofundadas neste artigo, merecem ser localizadas.  Nas interseções entre 

interculturalidade, arte, subjetividades, identidades e diferenças, algumas 

pontuações acerca de arte e cultura, cultura popular e de massa se fazem 

necessárias, ainda que como demarcações, exercícios breves para se evitar 

apagamentos forjados em nome de uma pseudoclareza.  

Um movimento importante é o de se recusar a arte como sinônimo de cultura – 

quando ambas são reduzidas –, mas pensá-la, como propõe Barbosa (2007), como 

“o coração do corpo cultural”. E, seguindo com ela, se “ninguém pode conhecer a 
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cultura de um agrupamento humano ou de um país sem conhecer sua história e sua 

Arte, é, portanto, em primeira instância, uma razão cultural que nos leva a estudar 

Arte”.  

Feita essa consideração, volta-se à já citada tensão que emerge quando 

principalmente docentes e gestores/as classificam as pinturas de muros, os painéis, 

murais e cartazes como produção artística. Não raramente os/as que demonstram 

habilidades manuais para cumprir o protocolo imagético esperado, são 

considerados/as os/as artistas da escola e, consequentemente os convocados/as a 

realizar ou coordenar as tarefas de sua criação e produção, propostas quase sempre 

a partir de princípios estritamente “decorativos”.  

Se a discussão poderia reverberar por diversas variantes, ao se considerar o 

repertório imagético recorrente nessas intervenções, um recorte para a diferenciação 

entre a arte popular e de massa, se coloca como uma baliza necessária. Nesse 

aspecto, as ideias de Chauí (2014) são esclarecedoras. Ao ressaltar que “popcult e 

masscult tornaram-se sinônimos” (p.30) e reconhecendo a existência e a importância 

das “relações entre as duas manifestações culturais”, a autora recusa a ideia de que 

sejam análogas.  Discorrendo sobre essa distinção, sintetiza: “Trata-se da diferença 

entre uma prática cuja lógica é a da constituição dispersa e que responde a 

condições novas e uma estrutura totalizante dotada de referenciais e de regras 

anteriores à prática da comunicação” (p.34).   

Ao se amplificar essa discussão e longe de buscar uma clareza nessas acepções, 

quando direcionadas à arte, as balizas servem como bússolas para avistar sinais e 

possibilitar escolhas. Ou seja, evidenciam que há uma repetição padrão de origem 

difusa que se assenta sobre um modelo que se dilui pelo apagamento em sua 

intencionalidade, percebida como natural, reforçando no espaço escolar uma 

espécie de negativa à ideia de que o mundo contemporâneo se traduz na 

pluralidade.  É quase um apagamento à emergência do que Edward Said (2007, p. 

101) chama de “mundos múltiplos e tradições complexas que interagem umas com 

as outras”, colocando como “inevitável a combinação (...) de participação e 

distanciamento, recepção e resistência”. 
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Os padrões que se repetem, travestidos muitas vezes com o discurso de originais e 

criativos – palavras chave para a busca no google, que nos leva sempre aos 

mesmos - trazem no agravante de serem reconhecidos como arte, uma associação 

que enreda um conformismo para se manter tudo como está, pode ser pensado à luz 

do que diz Barbosa (2007), “relembrando Frantz Fanon”,  

a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estranho em 
seu meio ambiente nem estrangeiro no seu próprio país. Ela supera 
o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao 
qual pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo. Daí 
se falar tanto em Arte para a configuração da identidade dos 
indivíduos e das nações (2007 s/p.). 

Mais uma vez, o aceno vem de questões próprias da arte, como um antídoto para a 

desconstrução de modelos e referências que corroboram para o conformismo, as 

imitações compulsórias e a reafirmação das hierarquias colonizadoras.  

As possibilidades na experiência  

 Na arte como experiência, proposta por Dewey, não cabem modelos a serem 

seguidos e sua aproximação com o comum diz da sua vitalidade, que recusa 

qualquer padrão que se configure como "insígnia de bom gosto e atestado de uma 

cultura especial" - ainda que estes sejam duvidosos ao, por exemplo, estarem 

colados à estética e padrões culturais estadunidenses ou das vitrines de produtos 

decorativos. Em suma, essa estética legitimada nas escolas, pode ser vinculada ao 

que Dewey aponta (2010, pp.69 e 70) como contributos importantes para o 

afastamento das percepções estéticas ou mesmo para a sua redução "ao nível de 

excitações compensatórias transitórias e agradáveis".  Fica, nesse contexto, o 

desafio de se problematizar a qualidade dessas experiências estéticas escolares, 

como uma possível abertura para caminhos mais significativos, que não se vinculem 

a um cotidiano forjado. Mas, em vez de se caminhar pela percepção e valorização 

das diferenças possíveis de serem vivenciados como no exemplo citado ‐ com 

potência de uma experiência estética, transfigurável em suportes e marcadores de 

diferentes culturas mundo afora ‐ vivencia‐se uma massificação demarcada por seus 

recortes instituídos. 
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Considerações finais ou problematizando um pouco mais  

 Abordar essas imagens e concepções estéticas que habitam a escola como um 

sintoma da falta de arte na formação dos/as professores/as e gestores/as das 

escolas é uma hipótese ainda em processo de investigação.  Mas, sem descartar 

sua importância, a reflexão dessas configurações do espaço escolar, ressalta a sua 

potência formativa na concepção estética das pessoas que ocupam ou apenas 

transitam por esses lugares, como docentes, discentes, gestores/as, funcionários/as, 

familiares e vizinhos/as.  O desafio posto a seguir é o de entender o impacto dessa 

vivência, que difunde e legitima determinados padrões, em contraponto ao impacto 

da formação em Artes Visuais, considerando, neste caso, o acesso, ou não, a 

diferentes referências artísticas e estéticas, sem descartar o não legitimadas 

socialmente como tal, muitas vezes rebaixadas pelo adjetivo de populares e, com 

isso, ampliar o repertório estético/artístico/poético, considerando a valorização do 

local, e desenvolver a consciência crítica e a capacidade de fazer suas próprias 

escolhas.  

Uma estratégia que se propõe pensar e re-conhecer os modelos utilizados que vão 

se perpetuando cumprindo um processo de transmissão, de repetição de modelos 

sutilmente impostos, como certos e adequados, ao invés da construção de sentido 

para escolhas conscientes.  Em suma: romper com o círculo vicioso, que se insere 

na proposta de refletir sobre como o ensino/aprendizagem de arte pode contribuir na 

problematização e na construção da  consciência crítica (FREIRE, 1979)  em  

relação à educação informal  nos espaços de educação formal.  
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