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Resumo 
Neste texto, busco alguns parâmetros na minha experiência pessoal para articular algumas 
reflexões relativas à experiência poética e os processos de aprendizagem. Para tanto, faço 
uma crítica ao sistema da arte de referência europeia, bem como a modelos gerais para os 
projetos escolares para o ensino de arte. O conceito de poética da solidariedade resulta do 
esforço na busca de outros sentidos para a experiência sensível, com ênfase nas relações 
entre as pessoas mais que nos objetos artísticos propriamente ditos. 
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Abstract: In this text, my personal experience of learning offers the parameters to articulate 
some reflections on the poetic experience and the learning processes. The starting point is 
the critique of the art system based on the European reference in a hegemonic perspective. I 
propose, also, a critique of general models for scholar projects in the art fild. The concept of 
poetics of solidarity results from the effort to find other senses for sensitive experience, with 
emphasis on relationships between people rather than on artistic objects themselves. 
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Não havia escolas na região onde nasci e passei minha infância. Minha mãe tomou 
para si a tarefa de alfabetizar os filhos. Apesar de ter frequentado a escola por apenas 
dois anos, o que ela aprendeu mostrou-se suficiente para ensinar mais que ler, 
escrever e contar: ela ensinou o encantamento pelas palavras, e a estreita relação 
dos cálculos matemáticos primeiros com a experiência vivida. Talvez por isso eu 
experimentasse a escrita de cada nova palavra como uma conquista, e ler cada frase 
tivesse sabor de desbravamento de horizontes. Nesse processo, eu aprendia a 
dominar as linguagens com as quais podia narrar e reinventar o quotidiano em versos, 
em desenhos, em coleções de pequenos objetos inventados. E isso era poesia...  

Quando finalmente, às vésperas dos 10 anos, passei a frequentar aulas em uma 
escola regular, levei comigo muitas perguntas e vontades de desvendar o mundo. A 
escola era promessa de construção de pontes por meio das quais eu poderia trilhar 
caminhos que me levariam além, muito além das paisagens e horizontes que eu 
vislumbrara até então. Em certa medida, a escola que eu frequentei cumpriu esse 



papel. Mas nem sempre é assim. E nem sempre os caminhos esboçados a partir da 
educação escolar configuram mapas nos quais se encontrem marcas do desejo de 
aprender.  

Ao pensar a experiência de ser alfabetizada no ambiente doméstico e a transição 
para a educação numa escola regular, encontro pistas sobre o papel da instituição 
escolar na formação de estudantes. Estas pistas me ajudam a pensar, também, a 
experiência poética referenciada em seus contextos sociais e culturais, como projeto 
possível no contexto do ensino de arte. 

 

Apontamentos iniciais sobre o ensino de arte na educação escolar 

Nos percursos dos projetos e políticas educacionais implementados no contexto 
brasileiro, desde os tempos da colônia, em diferentes medidas e de diferentes modos, 
as artes foram entrecruzadas com conhecimentos que deveriam ser apropriados 
pelos aprendizes. Já nas escolas jesuíticas, no Brasil em seus primeiros séculos da 
ocupação portuguesa, a música funcionou como um meio de comunicação eficiente 
no estreitamento de relações entre europeus e comunidades indígenas, contribuindo 
de modo definitivo nos processos de catequização. E a literatura, aliada inequívoca, 
foi convocada como estratégia para deflagrar processos de alfabetização.  

O teatro reuniu-se à música e à literatura, no cumprimento de algumas funções 
pedagógicas com vistas a diferentes finalidades sociais. Na formação dos filhos da 
elite, por exemplo, os exercícios de récita, obrigatórios, preparavam para o domínio 
da retórica, para os discursos capazes de promover convencimento das plateias. Já 
na formação de índios e outros gentios, também auxiliava na catequese, na 
organização das festividades religiosas, afastando-os dos rituais considerados 
profanos e heréticos, reprovados pela igreja católica. 

A noção de artes visuais, século XXI adentro, ampliou a abrangência da noção de 
artes plásticas. Mas, àquele tempo, nem uma nem outra: estavam, sim, as artes e 
ofícios, envolvendo entalhe em madeira, escultura, dentre outras artesanias (Leite, 
1953). Estas ficavam restritas às oficinas onde atuavam artesãos e mestres de ofício. 
Ou seja, não integravam a educação escolar. Eram consideradas artes menores, 
dada sua natureza eminentemente manual.  

Assim sendo, não se deve desconsiderar que as artes, concebidas dentro dos 
parâmetros da matriz europeia, no projeto educativo jesuítico prestaram serviço ao 
processo de colonização econômica, cultural e religiosa. Contudo, estendendo-se 
além dos territórios das instituições escolares, também funcionaram como 
importantes ferramentas a serviço da dominação.  

No mais, também é preciso notar que todo projeto educativo sempre é talhado a partir 
de referenciais ideológicos em sintonia com o desenho de sociedade do qual tome 
parte, ou do projeto social que se pretenda defender. As artes, quaisquer que sejam 
suas concepções, não estão isentas desse processo. Tampouco seu ensino. 

Nos últimos 100 anos do cenário brasileiro, os esforços no sentido de se deflagrarem 
dinâmicas de fundamentação para o ensino de artes, em diferentes ambientes, sob 
diferentes nomenclaturas e ideários, portaram as marcas de uma cisão que não tem 
encontrado vias de conciliação até o presente momento. De um lado, estão os 
projetos desenvolvidos em contextos de educação não formal: ateliers de artistas, 
escolinhas de arte, museus, centros culturais. Nestes casos, os referenciais 



hegemônicos da arte e seus protocolos são o carro-chefe deflagrador dos processos 
de aprendizagem. De outro lado, estão os trabalhos desenvolvidos em instituições de 
educação formal, sujeitas às exigências legais no cumprimento de estruturas 
curriculares, com grande número de estudantes a serem atendidos e estruturas 
físicas recorrentemente inadequadas, marcadas pela precariedade. Nestes casos, 
projetos educativos que priorizam a leitura, a escrita e as operações matemáticas 
tendem a assumir o protagonismo, em detrimento das questões artísticas 
propriamente ditas. 

Marcadamente, nas abordagens para o ensino de arte, mesmo quando digam 
respeito a diretrizes para a educação escolar, os modelos evocados são projetos 
desenvolvidos fora dos contextos de educação formal. Foi assim, por exemplo, com 
o Movimento Escolinhas de Arte, deflagrado a partir do trabalho desenvolvido pela 
Escolinha de Arte do Brasil, criada em 1948, no Rio de Janeiro, a partir da ação de 
um grupo de artistas e educadores, sob a liderança de Augusto Rodrigues (1980). 
Nas décadas seguintes, muitas escolinhas de arte foram criadas em outras cidades, 
funcionando como referência não só de oferta de aulas para crianças, bem como 
abrindo espaços de formação continuada para professores que atuavam na educação 
regular. Em sua maioria, as escolinhas resultaram de iniciativas privadas, sem vínculo 
com instituições públicas fosse no âmbito da educação ou da cultura. Este fato explica 
as razões de terem tido uma inserção restrita, atingindo um segmento social muito 
pequeno, quase sempre de perfil mais elitizado. 

De toda sorte, a interlocução estabelecida entre o que se passava nas escolinhas de 
arte e professores que nelas buscavam formação continuada, sem dúvidas, era 
profícua, embora muito pequena. Além disso, cabia aos professores fazer as 
adequações necessárias na passagem entre a estrutura de funcionamento das 
escolinhas de arte para o contexto das escolas regulares em que atuavam. Em sua 
maioria, sequer dispunham de argumentos consistentes e do conhecimento de base 
para executar tal tarefa. No mais das vezes, os resultados frustravam expectativas... 

Nas escolas de educação formal, mesmo naquelas situadas em centros urbanos 
melhor equipados do ponto de vista cultural e artístico, as atividades que declaravam 
envolver conteúdos artísticos diferiam, em muito, do propugnado nas escolinhas de 
arte. Estavam voltadas para o desenvolvimento de certas habilidades manuais, tais 
como desenho de letras, rosáceas, faixas decorativas, desenhos geométricos, 
reprodução de desenhos, atividades artesanais, tais como macramê, bordado, 
costura, entre outros. Ou seja, distanciavam-se enormemente das ideias de liberdade 
de expressão e de experimentação artísticas, pautadas nos princípios do 
modernismo, no campo da arte, e da escola nova1 , no âmbito educacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases nº 5692, de 1971, (BRASIL, 1971) tornou obrigatória a 
Educação Artística no ensino escolar, sistematizando sua oferta. As dinâmicas do 

                                                
11 O chamado Movimento Escola Nova, no início do século XX, propôs a renovação da educação, 
exercendo uma crítica contundente ao modelo de ensino herdado do século XIX, apontado como 
tradicional. Reivindicava-se, então, o protagonismo da criança nos processos de aprender, bem como 
a cientificidade do conhecimento escolar. A construção de conhecimento por parte do aprendiz 
apoiava-se, sobretudo, nos princípios da observação, da liberdade de expressão e da intuição. 
Pretendia-se promover uma educação capaz de incluir toda a população infantil, entendendo-se que 
essa seria a principal via de alçar o país aos processos de modernização do ponto de vista do projeto 
social. No Brasil, o Manifesto dos Pioneiros sintetizou o ideário de pensadores e educadores que 
tomaram parte desse movimento (VIDAL, ARAUJO & MIGUEL, 2011). 
 



próprio ensino escolar foram o ponto de partida de tal proposta, numa concepção que 
mesclou elementos aparentemente inconciliáveis. De um lado, estavam alguns 
princípios defendidos pelas escolinhas de arte, de outro lado, o projeto tecnicista de 
educação2. A sua viabilização prática deparou-se com uma enorme carência de 
profissionais habilitados para assumir tal tarefa nas escolas em vista da demanda 
gerada pela implementação da lei, em todo o território nacional, e com a precariedade 
das instituições do ensino superior para oferecer formação qualificada às novas 
gerações de professores. Isso acabou por gerar uma série de distorções e problemas, 
tanto no que passou a ser desenvolvido nas escolas, na maioria das vezes por 
professores leigos, quanto nos cursos de formação de professores para assumirem o 
ensino da Educação Artística nas escolas de educação básica. 

No início dos anos 1980, as avaliações sobre a implementação da Educação Artística 
nas escolas de ensino fundamental e médio apontavam para resultados que 
inquietavam educadores em geral. Isso mobilizou professores de arte nas várias 
regiões do país, organizados em associações locais e regionais, para discutir a 
questão. Ao final dessa década, foi criada a Federação de Arte Educadores do Brasil. 
Dentre seus fundadores, encontrava-se a professora Ana Mae Barbosa 
(CONGRESSO NACIONAL DE ARTE DE ARTE-EDUCADORES DO BRASIL, 2005) 
que, enquanto respondeu pela direção do Museu de Arte Contemporânea da USP, 
implementara um projeto diferenciado na sistematização da ação educativa daquela 
instituição, marcadamente um espaço de educação não-formal. Foi a partir do 
trabalho desenvolvido ali, e referenciada em outras experiências dentro e fora do 
Brasil, que ela organizou o que passou a ser chamado de abordagem triangular para 
o ensino de artes em contexto escolar. Este deveria se organizar a partir de três eixos: 
a produção, ou seja, o fazer artístico; a leitura de trabalhos produzidos por artistas; e 
a contextualização das produções, ou seja, sua compreensão a partir dos ambientes 
sociais, culturais e históricos nos quais foram realizadas (BARBOSA, 1991).  

Tal orientação funcionou como um norteamento entre os professores de artes que 
integraram o movimento em torno às associações de arte-educação e à Federação 
de Arte Educadores do Brasil. Gradualmente, aumentou o número de educadores que 
passaram a envidar esforços no sentido de organizar seus trabalhos pautados pela 
abordagem triangular. Posteriormente, esta foi incorporada às orientações oficiais, na 
elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais/Arte (BRASIL, 1997), publicados 
pelo Ministério da Educação nos anos 1990, como parte das estratégias para a 
implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394, de 1996 (BRASIL, 
1996).  

A despeito dos avanços que possam ser reportados nesse período, é preciso notar 
que essa orientação para o ensino de arte não fugiu à regra, no tocante a ter sua 
matriz forjada originalmente em contexto de educação não-formal, um museu, embora 
seu endereçamento final fossem as escolas regulares. Esse trabalho passou a 
                                                
2 A abordagem tecnicista na educação foi introduzida no Brasil no início dos anos 1970. Uma de suas 
principais características está na ênfase dada aos instrumentos, aos procedimentos, aos modos de 
organização institucional e das aulas. Assim, os planejamentos de aula ganharam detalhamentos 
minuciosos, bem como os recursos tecnológicos e audiovisuais passaram a ser usados, numa possível 
sintonia com a modernização do ensino. No contexto do ensino de arte, ou da Educação Artística, 
como passou a ser chamada, as aulas passaram a enfatizar o saber construir, ressaltando-se os 
procedimentos técnicos, e o uso diversificado de materiais, ao lado da busca da expressão espontânea 
dos estudantes, o que amiúde resultava num laissez-faire, ou tudo vale. Nesse contexto, os livros 
didáticos chegaram ao auge desse segmento do mercado editorial, sendo valorizados em razão das 
atividades que propunham. (FERRAZ & FUSARI, 1992). 



oferecer os parâmetros em torno dos quais os projetos de ensino de artes nos 
contextos educacionais seriam organizados. Sua adoção, portanto, requeria que se 
fizesse a passagem desde o desenho dado à ação educativa no museu em direção 
ao ambiente das salas de aula das escolas regulares. E este processo também 
experimentou distorções de toda sorte. Foram feitas adaptações nem sempre 
coerentes, ou consistentes. As dificuldades mostraram-se ainda maiores 
considerando-se que, nos quadros docentes escolares, é muito grande ainda o 
número de professores sem formação específica para ensinar artes. 
Recorrentemente, professores com habilitação em outras áreas de conhecimento 
complementam sua carga horária de trabalho respondendo pela disciplina de artes. 
Assim, a escassa familiaridade com os conceitos de arte, história da arte, 
contextualização, produção, leitura, dentre outros, representa um obstáculo para a 
compreensão da proposta. E a oferta de cursos para formação continuada mostra-se 
insuficiente para resolver a fragilidade no conhecimento da área, por parte dos 
responsáveis pelo ensino de arte, em razão da alta rotatividade de professores 
respondendo por cargas horárias reduzidas da área. 

Passadas algumas décadas, o cenário que prevalece na maior parte das escolas de 
educação básica, no tocante às práticas orientadoras do ensino de artes, não é muito 
diferente do encontrado no final dos anos 1970, salvo as profundas transformações 
no âmbito das tecnologias da informação e da comunicação, que ocupam todos os 
espaços da vida quotidiana, incluindo os escolares. Essa constatação ressalta o fato 
de que propostas pontuais, desenvolvidas a partir de experiências e projetos 
institucionais específicos, como foi o caso da abordagem triangular, não são 
universalizáveis. A tentativa de tomá-la referencial a ser ajustado nas diferentes 
regiões e condições sociais, econômicas, culturais e geográficas é artificial, e está 
fadada ao fracasso, ainda que seus argumentos discursivos pareçam potentes. 

Passando a outro âmbito da discussão, é necessário ter-se em conta uma fratura que 
marca as relações de poder, no âmbito simbólico, traduzida na cisão radical entre 
cultura erudita e popular, arte e artesanato, conhecimento científico e senso comum, 
atividade intelectual e atividades manuais. É preciso admitir, afinal, que a Arte, em 
seu modo hegemônico de instalação, como marca de capital cultural e distinção social 
(BOURDIEU, 2007), é uma senhora não muito afeita aos pátios e salas escolares... 
não gosta de se imiscuir com a gritaria pouco civilizada (talvez porque portadora de 
uma alegria subversiva) dos horários de recreio, nem com o cheiro das crianças 
agitadas, ou com as salas abarrotadas de estudantes, menos ainda com os conjuntos 
normativos curriculares. Recorrentemente, ela passa ao largo disso tudo.  

Mas ela, a Arte, se justifica, alegando ser portadora de uma tal “postura transgressora” 
que supostamente não se sujeita a regras e códigos, e tampouco cabe em espaços 
de aprisionamento como, por exemplo, as escolas. À educação formal, portanto, 
cabem outras aprendizagens baseadas em fazeres que, embora se pretendam 
“artísticos”, ou assim se autorrefiram, estão muito longe de conquistar qualquer 
legitimidade junto ao sistema da arte.  

Vale, portanto, aprender também com outros caminhos abertos, embora trilhados por 
um número menor de pessoas, e com menor visibilidade. A já referida reunião de 
fundação da Federação de Arte Educadores do Brasil, a FAEB, no final dos anos 
1980, foi convocada pela professora Laís Aderne, que também foi sua primeira 
presidente. Isso aconteceu em meio à programação do I Festival Latino Americano 



da América Latina, o FLAAC, também coordenado por ela, então à frente da 
Secretaria de Cultura, em Brasília.  

Já nos anos 1960, Laís Aderne integrara o corpo docente do Centro Integrado de 
Ensino Médio, o CIEM, da Universidade de Brasília. Ali, os conteúdos estudados eram 
desenvolvidos por projetos integrados, interdisciplinares. A experiência foi muito 
potente a todos que dela tomaram parte, educadores e educandos, o que pode ser 
verificado em seus relatos. Fechada, a escola, no início dos anos 1970, ela se instalou 
numa pequena cidade, Olhos D’Água, nas cercanias de Brasília. Ali, trabalhando em 
parceria com a comunidade, criou a Feira de Trocas. Realizada semestralmente, 
funciona à base do escambo: cada qual leva suas produções para trocar por objetos 
e produtos de sua necessidade. Desse modo, pretendeu estabelecer dinâmicas de 
fortalecimento das relações intracomunitárias. Mas a feira ganhou visibilidade, e 
passou a contar com a participação de pessoas das cidades vizinhas. Ali é possível 
compreender uma concepção de educação atrelada à cultura, à ação comunitária, ao 
meio ambiente, e a uma concepção de experiência poética que ultrapassa, em muito, 
as estreitas demarcações do sistema da arte. O projeto da feira iniciou-se numa 
escola da cidade, com professores e familiares dos estudantes. Dali, ganhou a praça 
central, em trânsitos entre as residências, as escolas, e demais instituições locais. 
Desse processo, tomavam parte as fiandeiras, as tecedeiras, os artesãos que 
trabalhavam com couro, madeira, os produtores de grãos, frutas e outros produtos 
alimentícios. E todos juntos montavam um grande painel da cultura local, cuja 
composição era tingida de experiência poética em todas as suas dimensões. Mais 
que isso, o sentido de colaboração, a ética que prevalecia nas relações 
intracomunitárias, apontavam para uma poética da solidariedade sendo gestada, 
ainda que inominada. 

Laís Aderne também desenvolveu implantou ecomuseus, visando a envolver as 
comunidades em projetos com vistas a fortalecer práticas artísticas e culturais aliadas 
à conservação do patrimônio natural. Nesse processo, as escolas tinham 
protagonismo nas ações, tanto quanto outras instituições. Foi imersa em essas 
questões como essas que, nos anos 1980, ela assumiu a liderança da Secretaria de 
Cultura do Governo do Distrito Federal. Nessa posição, e contando com a parceria 
com a Universidade de Brasília, conseguiu realizar o Festival Latino Americano da 
América Latina, FLAAC, bem como criou a Casa da Cultura da América Latina, e criou 
as condições necessárias para convocar a reunião de fundação da Federação de Arte 
Educadores do Brasil.  

No trabalho desenvolvido por Laís Aderne, ressalta a necessária articulação da 
comunidade em torno de projetos que tratem de seus pertencimentos. Nesse sentido, 
os elementos culturais e socioambientais demarcam as cartografias para as ações 
em torno da educação, e do ensino de arte, este entendido em territórios que vão 
muito além dos conceitos canônicos de arte. Fermentam, nesses territórios, as 
sabedorias práticas dos fazeres, e as experiências colaborativas e sensíveis, 
orientadas pela poética da solidariedade. 

 

Sobre ter sido alfabetizada na casa de infância e a experiência poética 

É preciso coragem para questionar os argumentos que justificam a defesa do ensino 
de arte na educação escolar. Em que medida conhecer trabalhos artísticos 
reconhecidos pelo modelo hegemônico (que estabelece os parâmetros protocolares 



daquilo que seja arte em relação ao que não seja) contribui, efetivamente, para a 
formação dos estudantes na educação básica? A evocação da palavra “arte” é 
portadora, como herança inevitável, de uma perspectiva eurocêntrica sobre a noção 
da experiência estética, e dela não consegue se desvencilhar. Em que medida os 
projetos de ensino de arte desenvolvidos até aqui acabaram por serem incapazes de 
negociar as relações entre as diferentes visões de mundo derivadas, de um lado, da 
matriz eurocêntrica, e de outro ao mundo vivido pela própria comunidade escolar 
(professores, estudantes, família, etc.) e suas perspectivas pouco ortodoxas a 
respeito do que seja arte? Talvez o que esteja em questão nem seja exatamente o 
trânsito (quase sempre emperrado) entre os aparelhos de arte e cultura – museus, 
centros culturais, galerias de arte, teatros, salas de cinema, entre outros – e as 
escolas, mas a própria noção de arte, seus protocolos, e as estruturas de poder 
implícitas, altamente excludentes e discricionárias.  

Pensando sobre tais questões, retomo minha própria experiência, buscando nela 
pistas sobre as dimensões poéticas que pudessem ter se entrelaçado aos processos 
de aprendizagem das lides com a palavra lida e escrita, e as relações matemáticas 
com o mundo. O primeiro aspecto que emerge, na memória, é o encantamento de 
que essas aprendizagens eram portadoras, propiciando modificações fecundas nas 
minhas relações com o mundo. Cada palavra aprendida, cada operação matemática, 
cada traço de desenho executado tinha ancoragem nas referências do quotidiano, em 
sua materialidade. A paisagem, os objetos, os afazeres diários, as temperaturas, os 
odores, as sonoridades, os movimentos, as pausas, tudo atravessava as palavras, os 
números, os desenhos, as narrativas, como fontes primeiras na construção de 
sentidos. 

O domínio da escrita propiciava, por exemplo, que eu registrasse pequenos versos 
sobre minhas observações de formigueiros, que também ganhavam desenhos 
ilustrativos. Ou viabilizava que eu organizasse as histórias inventadas, a partir de 
outras histórias conhecidas. João e Maria, por exemplo, nessas versões, tinham 
modificados seus percursos, e transitavam por matas semelhantes àquelas nas quais 
eu mesma transitava, e andavam às voltas com desafios muito diferentes dos que 
lhes teria imposto a bruxa. As atividades de colher frutos maduros transformava-se, 
rapidamente, em operações de adição, multiplicação, divisão. E comê-los era 
divertida atividade de subtração! Mas também era experiência sensorial, de beleza, e 
de poesia. O mesmo ocorria na contagem e recontagem de bezerros, leitões, 
frangotes. Durante as carneadas de animais de diversos portes, era mais fácil 
compreender os princípios da divisão, as noções de fração, entre outros conceitos 
matemáticos, aos quais articulavam-se informações sobre a vida: órgãos, corpo, 
alimento. E os cheiros, as texturas, as temperaturas envolvidas naquelas atividades, 
marcavam a percepção do mundo, em intensidades que iam além, muito além, da 
mera realização mecânica de tarefas rotineiras. 

E, nos fins de tarde, encantava-me com o sol a se por detrás da estrada por onde 
passavam carros, ônibus, caminhões, maquinários agrícolas, carros de boi. De onde 
viriam aquelas gentes? Que destino tomavam? O que iriam fazer? Essas perguntas 
atiçavam a imaginação, bem como o desejo de também seguir pela estrada, para 
saber de outros lugares, de outras históricas. Em meio ao encantamento, a noite caia, 
revelando estrelas, uma a uma, até se multiplicarem em miríades no firmamento 
escuro. Nessa cúpula eu podia projetar mundos fantásticos. Depois, eu escrevia 
sobre eles, e os desenhava, inventando relações, as mais improváveis. 



Todos os elementos que constituíam as tramas do mundo conhecido saltavam da 
condição ordinária para ganhar contornos extraordinários. Nesses termos, é possível 
atribuir ao próprio processo de aprender dimensões que vão além dos processos 
cognitivos passíveis de serem submetidos a métodos e instrumentos pedagógicos. 
Ou além dos conjuntos normativos que regem o ambiente da arte legitimada. Vão ao 
encontro da poesia, em suas quantas formas de manifestação, ampliando as 
possibilidades de representação do mundo e do estar no mundo. A esse respeito, 
Jorge Larrosa Bondía chama a atenção para o fato de que as aprendizagens 
envolvem a possibilidade de inventar e atribuir sentidos para o que somos e o que 
nos acontece. Então, a experiência tem a potência de nos transformar. Para o autor, 
“experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 
passa, não o que acontece, ou que toca” (BONDÍA, 2001, p. 21).  

Ora, a experiência poética com o mundo não depende dos aparatos culturais que 
organizam o sistema das artes, embora possa, eventualmente, com eles estabelecer 
diálogos. Ela se estende muito além dos circuitos legitimadores da arte, alcançando 
as relações com o mundo em suas múltiplas faces e possibilidades. Esta constatação 
pode funcionar como uma referência importante para se pensar a educação escolar 
e, nela, o ensino de artes, ou melhor, a dimensão poética dos processos de 
aprendizagem e de estabelecimento das relações consigo e com o mundo. 

 

Notas para uma educação aberta à poesia dos saberes práticos e solidários 

É necessário problematizar a noção de arte dominante no meio acadêmico e escolar, 
para se pensarem os descompassos entre ela e o que seja propiciado em nome do 
ensino de artes na educação formal, sobretudo, na educação básica. Shusterman 
(1998), por exemplo, não hesita em qualificar como conservadoras as concepções de 
arte hegemônicas, questionando o que tem sido legitimado no âmbito das produções 
artísticas. O autor reivindica a abertura às manifestações veiculadas pelos meios de 
comunicação de massa, pela chamada indústria cultural, geralmente discriminadas 
pelos intelectuais, críticos de arte e demais expertises de plantão.  

Ao fazê-lo, Shusterman atualiza questões tratadas por John Dewey em Arte como 
experiência (2010), escrito em 1934, demonstrando a atualidade da discussão ali 
proposta. Para Dewey, a obra de arte reconhecida e legitimada enquanto tal tende a 
estabelecer pouca ou nenhuma relação com a vida comum e quotidiana. Isso pode 
torná-la desinteressante como experiência estética efetiva. A experiência estética 
evoca um amplo complexo de relações com a própria vida, o que inclui os modos de 
ver, ouvir, de estar no mundo capazes de despertar interesse e curiosidade, de 
propiciar aprendizagens que modificam o sujeito. Ela pode ocorrer no dia a dia, seja 
enquanto se observa o curso da lua, como enquanto se executam tarefas domésticas, 
ou se ouvem com atenção diferenciadas sonoridades do mundo à volta. 

Desse modo, são ampliadas as circunstâncias deflagradoras de experiências 
estéticas, redimensionando-se as potencialidades de objetos da cultura produzidos 
fora do sistema da arte. Assim, aos objetos do quotidiano, bem como os da cultura 
popular, é atribuído o mesmo status que aos objetos do sistema da arte. O artesão e 
o artista, em seus distintos papéis sociais, ocupam escalas de importância 
equiparadas. Ao mesmo tempo, argumenta-se pela indissociabilidade entre o trabalho 
do artífice e o produto que ele realiza, tendo domínio de todas as etapas desse 



processo: conceber, projetar, criar, realizar, perceber, modificar, modificar-se. 
Aprender a fazer, fazendo.  

A arte, assim entendida, toma como ponto de partida outros modos de percepção do 
mundo e das relações que nele se estabelecem, indo muito além das obras de arte 
que habitam os museus, as galerias, os centros culturais, dentre outros espaços que 
integram o sistema das artes. Incluem, também, (talvez sobretudo) aquelas 
manifestações consideradas menores, ou periféricas ao mundo da arte: as artes 
populares, as produções artesanais, as narrativas, visualidades as mais diversas, o 
quotidiano, e outros modos de expressão veiculados pelos meios de comunicação de 
massa ou compartilhados na rede mundial de computadores. 

O ato de conhecer não se dissocia da ação, de modo que ambos são portadores de 
potência capaz de transformar o mundo. Mas não basta estar exposto a algum 
ambiente potencialmente estimulador para que isto se configure uma experiência, em 
termos deweyanos. Para tanto, deve ser cumprido um percurso com estágios 
específicos, que envolvem: o contato com o meio e a imersão nele; a disponibilidade 
para a assimilação dos impactos desse encontro; a sistematização e organização das 
informações perceptivas, estéticas e cognitivas deflagradas; a consumação da 
experiência propriamente dita.  

Um projeto educativo concebido nesses termos não prescinde da dimensão poética 
nas relações com o mundo como condição sem a qual não se deflagram 
aprendizagens portadoras de sentidos, tanto para os aprendentes quanto para os 
educadores. O encantamento no desvelamento dos eventos quotidianos, nas 
narrativas que se articulam dia a dia, na interlocução com os saberes práticos, 
redimensionam as possibilidades de ensinar e aprender. E dá pistas possíveis para 
se pensarem propostas educacionais nas quais a experiência poética ampliem 
horizontes possíveis e imaginados, seja na cidade, seja no campo, seja em territórios 
de fronteira.  

Nessa orientação, à experiência poética associa-se à noção de poética da 
solidariedade, na qual a qualidade das relações entre as pessoas e o seu meio, nos 
processos de criação, prevalecem aos produtos que resultem desses processos. Um 
ensino de arte apoiado nesses princípios pressupõe a ancoragem no mundo onde se 
compartilham valores e crenças, estabelecendo um diálogo entre o universal e o 
particular. Assim, minimiza-se a possibilidade de uma “poética de si mesmo”, de uma 
“arte desinteressada”, ou da dominância conceitual sobre a experiência vivida. Em 
termos éticos, os interesses particulares são postos na relação direta com os 
interesses partilhados, coletivos, num exercício contínuo de alteridade. Estudantes e 
educadores vivem a experiência poética, tendo em conta seu próprio percurso em 
relação aos percursos dos demais, e revendo continuamente escolhas e 
procedimentos. Mais que isso, buscam-se, antes, os conhecimentos construídos e 
sistematizados pela comunidade da qual a instituição escolar toma parte, em 
articulação aos conhecimentos organizados nas bibliotecas e outros espaços da 
cultura acadêmica.  

O ensino de arte, assim, deixa de ter o sistema das artes como métrica referencial, 
estendendo-se a uma diversidade de contextos e ambientes, paisagens, em busca 
de elementos que possam propiciar encontros poéticos com o mundo, diálogos com 
artífices, seus saberes, seus fazeres e modos de operar em seu meio. Embrenha-se 
aos demais campos do conhecimento, contamina e se deixa contaminar pela 
curiosidade, pelo encantamento, pela materialidade da experiência sensorial, pelos 



sentidos articulados por palavras e visualidades, pelo exercício oficinal de criação e 
recriação de sentidos. 

 

Espaços compartilhados de ensinar e aprender 

Retomo, ainda uma vez, as referências de minhas primeiras aprendizagens, 
ancoradas no quotidiano, redimensionando os sentidos articulados no mundo vivido. 
Da atividade de varrer o quintal, criando texturas no chão com as marcas ritmadas da 
vassoura como se fosse um pincel, à observação dos ciclos das estações e as 
diferentes colorações da paisagem, tudo era fonte potencial de poesia, de experiência 
estética, de aprendizagem possível. Os bordados nos panos de prato e toalhas de 
banho, a confecção de bonecas de pano, ou a construção de casas de brincar, 
fazendo uso de restos de madeira, tomavam parte da construção sempre em 
processo da visão de mundo. Ali, também estavam, os contos de Malba Tahan, de 
Monteiro Lobato, e os romances de José de Alencar, lidos vorazmente por incontáveis 
vezes, ao lado de fotonovelas, histórias em quadrinho, e quaisquer outros materiais 
impressos, que me chegassem às mãos.  

Meu pai e minha mãe frequentaram a escola regular por muito pouco tempo. Nenhum 
dos dois conheceu as ideias de Aristóteles, John Dewey, Augusto Rodrigues, Ana 
Mae Barbosa, Jorge Larrosa Bondía, Richard Shusterman... Mas o modo como 
conseguiram imbricar o pouco saber escolar com as próprias vidas configurou a pedra 
de toque para que eu e meus irmãos assumíssemos a disposição de aprender como 
bússola pelas veredas em que nos embrenhamos, sem dissociar tais aprendizagens 
do próprio viver. 

Hoje, quando ouço os relatos dos estudantes que ingressam no curso de Licenciatura 
em Artes Visuais sobre suas experiências com o ensino de artes em sua formação 
escolar, é inevitável indagar sobre os caminhos possíveis para propiciar experiências 
sensíveis efetivas na vida escolar dos e das estudantes. É preciso notar que não é 
imperativo à educação escolar ser enfadonha, ou destituída de sentidos potentes para 
a vida. É necessário estabelecer pontes entre o mundo vivido de professores, 
professoras e estudantes. E, nessas pontes, construir as aprendizagens, sem abrir 
mão de suas dimensões sensíveis, poéticas. 

Nessa direção, se propõe pensar, para as relações entre a educação e o campo 
artístico, em experiências que transbordem, em muito, dos protocolos e territórios do 
sistema da arte, e sua matriz europeia. Que se busquem toda sorte de práticas 
simbólicas, sensíveis, cognitivas, criadoras, transformadoras do mundo reconhecível, 
no qual estejamos imersos. 

Para tanto, é necessário ampliar o debate relativo à falsa ideia de universalidade da 
noção de arte, bem como de modelos aplicáveis aos projetos educativos, em busca 
de uma pluralidade e uma diversidade maior nos trânsitos e proposições possíveis, 
capazes de estabelecer diálogos entre as singularidades dos sujeitos, suas 
comunidades, e as comunidades cada vez mais amplas, suas histórias, seus 
percursos, perspectivas, projetos. 

Pela construção de espaços compartilhados de encontro, resistência e poesia. 

Poesia aliada à ética, exercícios de solidariedade e alteridade podem oferecer pistas 
para que se proponham projetos de educação formal prenhes de sentidos e pulsantes 
de desejos para estudantes e educadores. A experiência da poesia que impregna de 



encantamento o mundo vivido, seus objetos, seus afazeres, suas temporalidades, 
suas paisagens, suas narrativas, suas utopias, potencializam os sentidos das 
possibilidades de ensinar e aprender. 
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