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RESUMO 

 

 

 

 

 

Este trabalho discute, numa abordagem qualitativa, a partir de análise documental e de relatos 

colhidos através de entrevistas semi-estruturadas, a articulação entre experiência com Arte e 

formação para o trabalho. Tem como lócus da pesquisa o Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano - Campus Petrolina Zona Rural, lugar onde atuo no Ensino Médio Integrado. 

Analisa, com o aporte das Hermenêuticas Filosóficas, como experiência com Arte participa da 

formação de estudantes da educação profissional. A partir dessa pesquisa, apresenta como 

proposição interventiva, a criação de um Núcleo de Arte e Cultura (NAC), apresentando suas 

diretrizes e sugestão de plano de ação, para fomento de diálogos interculturais, entendendo, sob 

a pespectiva gadameriana, a relevância das experiências com arte nos processos formativos, e 

a necessária amplificação dos diálogos entre os diversos discursos presentes no corpo curricular 

e na dinâmica institucional. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Experiência com Arte. Educação Profissional. Hermenêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

This paper discusses, in a qualitative approach, from documentary analysis and reports collected 

through semi-structured interviews, the articulation between experience with Art and training 

for work. It has as a locus of research the Federal Institute of Sertão Pernambucano - Campus 

Petrolina Zona Rural, place where I work in Integrated High School. Analyzes, with the 

contribution of Philosophical Hermeneutics, as an experience with Art participates in the 

training of students of professional education. From this research, it presents as an intervention 

proposition, the creation of a Nucleus of Art and Culture (NAC), presenting its guidelines and 

suggestion of a plan of action, to foment intercultural dialogues, understanding, under the 

Gadamerian perspective, the relevance of the experiences with art in the and the necessary 

amplification of the dialogues between the various discourses present in the curricular body and 

in the institutional dynamics. 
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1 REFLEXÕES INICIAIS 

 

 

 

No ano de 1987, eu estava concluindo o ensino médio na então Escola Técnica Federal 

do Maranhão. O curso era de Instrumentação Eletrônica e lidava com controle de processos 

industriais. Ali estudei hidráulica, pneumática, eletrônica, mas, essencialmente, algumas 

disciplinas do curso iniciaram um processo de mudança radical em minha vida. Arte e Filosofia. 

Foi do hoje Instituto Federal do Maranhão (IFMA) o primeiro sax soprano que pude levar 

para casa, desmontar para limpeza e lubrificação, pelo desejo de aprender tocá-lo. Anos depois 

estava eu, não no corredor de engenharia, caminho mais natural para alunos de formação técnica 

em instrumentação eletrônica, mas no corredor da Filosofia da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) e, posteriormente, no corredor das Artes da mesma universidade. 

A partir do ano de 2006, integrei o quadro de professores do ensino médio da Rede 

Estadual do Estado do Rio Grande do Norte, vivendo a criticada polivalência. Como única 

professora de arte da Escola Estadual Professor Anísio Teixeira, trilhei o difícil caminho de 

idas e vindas por 25 turmas anuais relativas à disciplina, que possuía uma carga horária de uma 

hora aula de 50 minutos por semana. 

Em cerca de dois anos de minha primeira experiência como educadora do ensino regular, 

surgiram inquietações acerca do significado da arte nesse processo, numa escola estadual cujo 

público, em sua maioria, era formado por jovens de classes populares e que aparentava no seu 

escopo curricular priorizar aspectos formais direcionados à cientificidade, característica 

normalmente dirimida das experiências com arte. 

Em 2008, passo a compor o quadro de professores da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, surgindo inquietações, agora no contexto da Educação Profissional, 

no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Qual relevância teriam as experiências com arte 

no contexto da Educação Profissional? Como professores compreendem a articulação entre arte 

e educação para o trabalho? Como vivenciam a articulação curricular? 

Como professora de Arte com formação em Música, desenvolvo trabalho relacionado à 

área de Educação Musical, no Ensino Médio Integrado, tendo articulado no Campus Floresta, 

no qual trabalhei entre 2008 e 2012, a criação do Núcleo de Música Zezinho Cahú. A partir de 

2013, começo a desenvolver a proposta de criação de núcleo semelhante no Campus Petrolina 

Zona Rural, através de Projeto de Extensão, com o objetivo de consolidar um espaço educativo 

de convivência e troca de experiências no âmbito da música. Realizo atividades de educação 
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musical com alunos do ensino médio, na disciplina de Arte e, conjuntamente com uma equipe, 

ações, como cursos, workshops, apoio a formação de bandas de música popular e reestruturação 

da Fanfarra do Campus. 

Tenho a oportunidade ímpar, através deste programa de Mestrado Profissional em 

Currículo, Linguagens e 

 Inovações Pedagógicas, de pensar a respeito da formação dos jovens na rede, agora como 

docente na área de Arte, num momento histórico difícil, em que forças políticas intentam 

repensar a educação básica, bem como a educação profissional, reformulando seus currículos 

com acenos para os moldes dos anos mais tecnicistas de suas diretrizes.       

Quando atentamos para o espaço político que é o currículo, estando diretamente ligado 

às questões de identidade e poder (SILVA, 2016), nos deparamos com a antiga celeuma que 

permeia os cursos de ensino médio integrado profissional, a dualidade entre territórios das 

disciplinas de formação geral e específica e o papel das humanidades, e, portanto, também da 

Arte no currículo do ensino profissional. 

As bifurcações que colocaram em margens diferentes ciência e arte, como se arte 

prescindisse de ações cognitivas e a ciência, vista como o panteon da verdade, da estabilidade 

e segurança, não fosse produzida a partir de necessidades e desejos intrínsecos ao homem em 

sua relação com o mundo, não se coadunam mais com a nova realidade de hibridismos e com 

a percepção de que “os limites de nosso conhecimento não são definidos pelos limites de nossa 

linguagem”( EISNER, 2008, p. 12). 

Para Gadamer (2017), a Arte é uma forma de ver o mundo que nos leva a entendimentos 

que o olhar científico moderno não alcança. Considera a relação de compreensão de uma obra 

como um jogo onde seu significado, sua interpretação, estará sempre imerso no diálogo entre 

forma, estrutura do ser da obra e de quem a aprecia, numa conjunção de horizontes históricos. 

Se a modernidade relegou à experiência com arte um papel minorizado frente à 

credulidade concebida às ciências naturais, a hermenêutica filosófica de Hans Georg Gadamer 

subverte essa ordem, criticando o caminho metodológico de certezas da ciência e assegurando 

ao fenômeno da arte o status de experiência de verdade. Esse domínio da experiência humana 

se constitui, assim como a Filosofia e a própria História “modos de experiência, nos quais se 

manifesta uma verdade que não pode ser verificada com os meios metódicos da ciência” 

(GADAMER, 1999, p. 33). 

Assim, esta pesquisa pretendeu discutir, a partir das Hermenêuticas Filosóficas, a 

articulação entre experiência com arte e formação para o trabalho, tendo como lócus desta 
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investigação o Instituto Federal do Sertão Pernambucano- Campus Petrolina Zona Rural, lugar 

onde me encontro vivenciando experiências e histórias no ensino médio integrado. 

Esta investigação também se nutriu de pesquisa bibliográfica sobre o campo e suas 

fundamentações legais, e do aporte de autores para me auxiliar na compreensão de currículo e 

formação, diante da cena contemporânea. 

Para dar conta do problema proposto acerca da relevância de experiências com arte na 

dinâmica formativa da educação para o trabalho, esta investigação inicia com reflexões sobre 

os caminhos trilhados pela arte-educação, demonstrando as complexas articulações políticas, 

determinantes do teor mais ou menos pragmático da arte na educação básica. Na esteira desses 

movimentos políticos, a condução da formação profissional ancora suas normativas e currículos 

em deslocamentos entre o empoderamento do sujeito trabalhador e do mercado de trabalho, o 

que sinaliza visões diferentes acerca das humanidades na dinâmica curricular. 

Em seguida, discorre sobre os principais conceitos das hermenêuticas filosóficas, 

centradas principalmente no pensamento gadameriano e sua defesa de outras formas de 

racionalidade utilizando a experiência com arte como exemplo. Ideias como fusão de 

horizontes, linguagem como medium da experiência hermenêutica, preconceitos como 

condição de compreensão, superação das dicotomias, formação como auto-formação, o sentido 

metafórico do conceito de jogo nesse processo, embalam uma perspectiva sobre currículo, sua 

inevitável temporalidade e seu caráter ontológico, assim como a superação de processos de 

hierarquização de saberes. 

Assim, as reflexões aqui colocadas sobre educação e a análise interpretativa das 

informações coletadas em entrevistas e documentos diversos enfatizam a hermenêutica como 

norte para compreensão desse processo histórico e dos posicionamentos e vivências relatados 

pelos que colaboraram com esta investigação, considerando que, sob as ideias condutoras da 

teoria aqui abraçada, as perspectivas apresentadas incluem também as percepções desta 

pesquisadora aprendiz, por fazer parte dessa história ao compor o corpo institucional aqui 

pesquisado. 

 

A condição básica para toda compreensão necessita testar e colocar em risco as 

próprias convicções e preconceitos no e através de um encontro com o que é 

radicalmente outro ou estranho. Isto necessita imaginação e sensibilidade 

hermenêutica para compreender o outro em seu sentido mais forte possível. Somente 

buscando aprender do outro, somente pela totalidade do compreender de suas 

reivindicações pode-se ter um encontro crítico. Um diálogo engajado e crítico 

necessita abertura de si mesmo a todo o poder do que o outro diz. Tal abertura não 

indica concordância, mas sim um confronto dialógico. (BERNSTEIN apud 

HAMMES, 2012, p. 53) 
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Por fim, apresenta, face as complexas relações a nível curricular do ensino médio 

integrado e a nível de relações intersubjetivas entre os que compõem a cena educativa no lócus 

da investigação, sem intenção de traçar um quadro estatístico da realidade por si mutante, uma 

proposição de trabalho multidisciplinar na intenção de criar espaços onde arte e cultura sejam 

condição dialógica.   
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

As hermenêuticas filosóficas colocam em xeque a tradição da filosofia moderna, 

sugerindo a superação de conceitos que se tornaram rígidos, dando espaço à interpretação 

através do diálogo como inerente à condição de existência no mundo. Acaba, dessa forma, por 

se tornar uma alternativa para estudos nas ciências humanas, a partir da segunda metade do 

século XX. 

Essa subversão de pensamento e sua proximidade de um princípio que podemos 

reconhecer como educativo, fizeram da hermenêutica uma escolha para subsidiar esta pesquisa, 

tanto epistemologicamente quanto em sua metodologia, na maneira de compreender as 

percepções dos que contribuíram com esta jornada. 

Diante de uma teoria, a princípio, desafiadora pela sua estranheza à rotina teórica desta 

pesquisadora, um giro de eixo acabou, neste caso específico, representando um encontro 

referencial de grande significado. As implicações éticas contidas no pensamento gadameriano 

conquistam ao afirmar a compreensão como processo ontológico humano e como essa dinâmica 

circular do fenômeno da compreensão subsume mutações de horizontes que nos levam a 

reflexões e à autocrítica. 

Assim, basicamente, esta jornada consolidou o que para Oliveira (2013, p. 13) está no 

cerne dos caminhos de uma investigação: a de que “a opção por um método implica em escolhas 

que, inevitavelmente, terão como referencial a visão de mundo do pesquisador”. A ética da 

hermenêutica é a ética do diálogo e foi como pensamos conduzir este processo investigativo. 

Com base nessa perspectiva, esta pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, iniciou com 

a realização de um evento em formato de World Café, atividade de um componente curricular 

designado “Oficina: Compreendendo espaços específicos da Rede”, do Programa de Mestrado 

em Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógicas, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). 

Estudantes, professores e técnicos, participaram de uma roda de conversa em que todos 

os cursistas do programa, servidores do campus citado, provocavam, através de uma frase, a 

reflexão e discussão sobre temas de suas investigações. Esse momento foi de suma importância 

para percepção de inquietudes que pudessem suscitar ideias para o desenvolvimento dos 

projetos. 
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Esta experiência se configurou como fase exploratória e primeiro contato investigativo 

com a comunidade do campus Petrolina Zona Rural do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, lócus da pesquisa, campus onde trabalho como docente. 

Criado pela Lei federal n. 11.892, de 2008, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano 

congrega hoje sete campi e três Centros de Referência, sendo o Campus Petrolina Zona Rural 

o que mais atua na educação de jovens e adultos, na área de concentração das Ciências Agrárias, 

contando, atualmente, segundo dados do seu Sistema de Apoio à Gestão Escolar (SAGE), com 

868 estudantes regularmente matriculados. 

A princípio, a interessante iniciativa de world café inclinou-me à adoção de Grupo Focal, 

sugestão inicial da orientação, como uma das metodologias para coleta de informações nesta 

investigação. Mas o que parecia interessante pela possibilidade de interação grupal de 

“horizontes” individuais, e o achados de um diálogo aberto e descontraído, e, ao mesmo tempo, 

uma possibilidade de otimização de tempo, se tornou inviável pela dinâmica de trabalho dos 

que, por opção desta pesquisa, colaborariam com esta investigação: os professores. 

E porque os professores? Em primeiro lugar, a escolha de apenas um dos segmentos se 

deu pelo entendimento de que se poderia aprofundar mais em uma das perspectivas dos que 

compõem a cena educativa, e a escolha sobre qual perspectiva, pela intuição de que,  na  malha 

política das relações escolares, o professor, mesmo que sujeito a fortes hierarquias 

administrativas e pedagógicas, detém uma condição de maior autonomia, pelo menos até este 

momento histórico, para exercer suas prerrogativas que perpassam uma larga gama dos 

processos inerentes às atividades de formação, indo da discussão curricular, sistemas de 

avaliação, conselhos de classe, e, especificamente nos Institutos Federais, em alguns casos, por  

todas as modalidades de ensino ofertadas por essas instituições, após o processo de 

verticalização do ensino nas mesmas. 

Para manter a configuração de diálogo não engessado e mais descontraído, optamos pela 

realização de entrevistas semi-estruturadas e individuais, no horário e local em que cada 

professor participante estivesse disponível. Foram realizadas dez entrevistas, utilizando recurso 

de gravação de áudio, com docentes das áreas de conhecimento específico e geral do ensino 

médio integrado. 

Com o intuito de assegurar o equilíbrio e burlar qualquer tipo de hierarquização de áreas 

de conhecimento, foram entrevistados cinco docentes de disciplinas consideradas propedêuticas 

e número igual de docentes de disciplinas da formação técnica do curso Médio Integrado em 

Agropecuária.  
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Assim, foram entrevistados docentes das áreas de Português, Matemática, Inglês, 

Espanhol, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Segurança do Trabalho, Propagação de Plantas, 

Nutrição Animal, Processamento de Leite e derivados, Irrigação e Drenagem. As falas aqui 

postas estarão com identificações fictícias. 

O roteiro da entrevista foi elaborado no intuito da compreensão das percepções dos 

profissionais participantes sobre as experiências com Arte na formação dos estudantes, 

utilizando alguns caminhos complementares para esse entendimento, como a experiência 

pessoal dos entrevistados com arte, dentro e fora do âmbito escolar; assim como suas 

inquietações sobre a integralidade curricular. 

O conceito de diálogo hermenêutico orientou o processo de análise das entrevistas 

semiestruturadas, ao reconhecer a construção do discurso dos sujeitos pesquisados na sua 

“projetividade histórico-cultural” (JESUS, 2007). Pretendemos, através da reconstrução do 

processo interativo produtor dos sentidos de realidade, compreender os posicionamentos, na 

interpretação da relação linguagem – cultura, sem chegar a uma análise definitiva. 

A pesquisa bibliográfica se deu a partir de revisão de literatura, sempre à procura do 

desvelamento do estado da arte do campo de uma forma mais abrangente e também em relação 

às instituições federais de educação profissional. As análises de documentos regulatórios da 

Educação Básica e da Educação Profissional, enriquecidos com dados oficiais da rede e da 

instituição lócus desta investigação, complementaram os elementos norteadores das 

considerações aqui presentes. 

O espírito deste trabalho está imbuído das tensões de articulação entre a teoria 

hermenêutica, as fontes documentais aqui descritas e as perspectivas dos que neste processo, 

incluindo quem escreve estas linhas, expõem sua própria historicidade. 

Durante este percurso foi possível uma aproximação maior de companheiros de trabalho, 

uma oportunidade de conhecer melhor suas histórias profissionais mas também um pouco de 

suas vivências enquanto sujeitos no seu cotidiano fora da instituição. 
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3 ATRAVESSAMENTOS 

3.1 SENTIDOS E DILEMAS NA ARTE-EDUCAÇÃO 

 

 

Há muito a humanidade se aventura no mundo da Arte. Aventura num universo simbólico 

que imprime sentidos à realidade nos permitindo transcender os limites do mundo, ao permeá-

lo de sabores extensivos aos sentimentos humanos. A Arte, sem dúvida, é uma importante via 

de interpretação do mundo. 

Dando voz à concepção de sentimento de Francisco Duarte Júnior, o sentimento é uma 

“maneira emotiva de relacionamento com o mundo” (DUARTE JÚNIOR, 1981, p.68), uma 

primeira impressão ainda não mediatizada pela linguagem, portanto, uma forma primeira de 

conhecer. 

Apesar de, segundo o autor, todo processo de conhecimento estar permeado de processos 

emocionais, concepções liberais e positivistas dominantes a partir do século XIX, tornaram 

suprema na estrutura educacional uma formação pautada na hegemonia de uma educação 

essencialmente cognitiva. De forma geral, essa perspectiva menoriza a importância das relações 

de conhecimento engendradas por experiências consideradas, digamos, menos racionais. Nesse 

leque costuma-se relacionar as experiências com Arte. 

Se hoje ainda estamos diante de práticas educativas alicerçadas nessas concepções, pode-

se entender o significado da frase dita por um colega de trabalho, em referência às atividades 

que envolviam experiências com Arte, neste caso específico, práticas musicais, e uma lógica de 

investimentos: “Você sabe, vocês sempre vão ficar no final da fila”. 

Um indício de que a perspectiva de hierarquia de conhecimentos, reducionista do 

processo educativo, possa estar presente, mesmo em tempos de discursos progressistas, 

defensores de uma formação integral dos estudantes. 

Um outro aspecto dessa discussão está no fato de que as experiências com Arte não estão 

apenas ligadas aos aspectos emocionais, mobilizando também cognição. A fala de que “a arte 

não é uma linguagem que comunique conceitos. Antes, é uma expressão de sentimentos” 

(DUARTE JÚNIOR, 1981, p. 81), não implica, necessariamente, a ausência de suas 

possibilidades cognoscitivas. E é neste sentido, da Arte como área de conhecimento, com todos 

os predicados emocionais e racionais, que caminham abordagens mais recentes da Arte-

Educação. 

Edmond Couchot, em “Da representação à simulação: evolução das técnicas e das artes 

da figuração”, nos mostra as interseções entre Arte e Ciência, portanto, a antiga, longa e estreita 
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relação entre ambas. Da representação da realidade até sua simulação matemática constata-se 

o complexo dessas relações na produção inclusive de tecnologias. 

 

A evolução das técnicas de figuração indica, desde o Quatrocentto, a constância de 

uma pesquisa quase obsessiva que visa automatizar cada vez mais os processos de 

criação e reprodução de imagem. Essa preocupação começou primeiro entre pintores 

e artistas que eram também, de fato na época experimentados engenheiros, tais como 

Brunelleschi, Alberti ou da Vinci. Os efeitos da automação da imagem, obtidos com 

os aperfeiçoamentos da perspectiva de projeção central, foram além dos limites do 

campo pictórico e se estenderam a outros domínios, tais como as matemáticas, a física 

e a mecânica, e mesmo a indústria. (COUCHOT, 1996, p. 37) 

 

 

A herança da filosofia cartesiana do século XVII carrega o peso, talvez pejorativo, de 

alicerçar as fragmentações ocorridas mais acentuadamente no século XIX, quando Ciência, 

Arte e Filosofia passam a navegar rios distintos. Descartes, como nos fala Sorell (2015, p. 85), 

“pode ser alvo inadequado da crítica de estar desapegado da vida, do tempo e, até mesmo, de 

uma resposta afetiva”, mas subsidiará, mesmo que equivocadamente, a estrutura da cultura 

moderna que se fragmenta e se consolida na predominância da razão em sua dimensão 

cognitivo-instrumental. 

A histórica separação entre as dimensões do sensível e do cognitivo nas ideias sobre a 

construção do conhecimento e, por conseguinte, dos processos educativos, fomentou mais 

recentemente  o desafio de reconciliação e superação dessa polarização epistemológica. Esse é, 

necessariamente, o ponto de vista aqui defendido. 

Um exercício de aproximação se faz necessário, num momento em que  as fragmentações 

da ciência e o privilégio de seus saberes e métodos levaram, em alguns cenários educativos, a 

um isolamento de outras formas de conhecimento, como a Arte e seus processos metafóricos. 

Na contramão da valorização da metáfora, hoje vista não apenas como ornamento 

linguístico, mas considerada  relevante cognitivamente, ainda há a resistência no discurso 

científico para entendê-la como um possível caminho de compreensão. Como nos alerta 

Bernardo (2004), a metáfora é de natureza conceitual e importante para nossa compreensão de 

mundo. Nada mais natural, importante e comum do que a metáfora.  Conhecer, entender e 

explicar metaforicamente a realidade povoa não só a imaginação poética mas  pode mediatizar 

a nossa própria forma de ser no mundo. Como prescindi-la? 

 

 

 

 



19 
 

Se alguém disser 

que uma zona de sombra 

encobre algum desejo facínora, 

enfrente a hora déspota 

e cínica da fuga: 

não fuja da metáfora, 

sua pura pedra única. (CHAMIE apud BERNARDO, 2004, p. 28) 

 

 

A metáfora foi um recurso utilizado pela hermenêutica gadameriana acerca do significado 

ontológico da experiência com arte, na utilização do conceito de jogo como fio condutor de sua 

ontologia da obra de arte . 

 

Como em tantas ocasiões, também aqui o uso metafórico tem uma primazia 

metodológica. Quando uma palavra é transposta para um campo de aplicação que 

originariamente não é o seu, seu significado originário e próprio aparece como que 

realçado.  (GADAMER, 2017, p. 156) 
 

 

A árdua tarefa de reconciliar os discursos científico e artístico nos espaços educativos 

pode ser  sentida na maneira como se enxerga a Arte no currículo escolar. Ao longo da história 

do ensino de Arte no Brasil, inúmeras discussões epistemológicas e metodológicas trouxeram 

efervescência a esse campo. Percebe-se uma recorrente presença de polarização na concepção 

pedagógica do ensino de Arte na Educação Básica. Uma flutuação entre modelos mais 

tecnicistas, que entendem a arte sob os aspectos mais cognitivos, mas  à luz, muitas vezes, de 

mimésis pura, e modelos que enfatizam aspectos de ludicidade, espontaneímo e auto-expressão.       

O movimento político por sua inclusão no currículo da Educação Básica reflete todo um 

processo de construção de preconceitos acerca dessa área do conhecimento. Tendo sido incluída 

e retirada do currículo da Educação Básica, ao longo de décadas, tem-lhe sido imputado papéis 

diversos, inclusive a vinculação ao mundo do trabalho. 

Essa história remonta ao século XIX, quando a cisão entre a educação para o trabalho e a 

educação para a elite brasileira foi absorvida pela área da Educação Artística, na então 

Academia Imperial de Belas Artes. Segundo Barbosa (2012), a academia inaugurou a dualidade 

que se tornou amplamente debatida na educação brasileira, o dilema entre educação de elite e 

educação popular. A arte como técnica, mais ligada à concepção de design para a indústria e 

por isso centralizada no estudo do desenho técnico, e a arte enquanto criação, centrada no estudo 

de ornatos.  

No esteio da Educação Artística estava implícita uma divisão de classes, determinante 

para as diretrizes do conteúdo estudado, representando acessório para refinamento pessoal, 
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quando direcionado à elite que movimentava a Corte, e arte profissionalizante para os que 

supririam as necessidades advindas dos primeiros impulsos de industrialização do país. 

Com esse alinhamento às diretrizes políticas no século XIX e início do século XX, 

inúmeros conceitos, muitas vezes, preconceituosos, em relação ao ensino de Arte,  foram se 

sedimentando na cultura brasileira. Por isso a afirmação de Barbosa (2012) sobre esse processo 

ter início na oposição política e estética durante a implantação da própria Academia Imperial 

de Belas Artes, “célula mater do nosso ensino de Arte” (BARBOSA, 2012, p. 16). 

Criada por Decreto de D. João VI, oito anos após a família real portuguesa aportar no 

Brasil, sua implantação ficou a cargo de artistas que aqui chegaram na Missão Francesa. 

Liderados por Lebreton, secretário do Instituto de França e diretor da seção de Belas Artes do 

Ministério do Interior francês, a missão era constituída por expoentes da Arte Neoclássica, 

estilo que estava no ápice das movimentações artísticas europeias. 

A acolhida ou convite dos artistas franceses, dúvida entre historiadores, trouxe certo 

constrangimento para a Corte, num momento em que seguidores de Napoleão sofriam 

perseguição na Europa após sua derrocada e em que publicações, na recém-criada Imprensa 

Régia, bradavam em tons de crítica ao algoz francês responsável pela saída de D. João VI de 

Portugal.  Segundo BARBOSA (2012, p. 17), “No período de 1808 e 1815, foram anunciados 

pelos livreiros do Rio de Janeiro cerca de oitenta e cinco textos que combatiam e denegriam o 

“terrível corso”, os seus mais célebres generais e até mesmo os franceses em geral.” 

Apesar do desconcertante início da atuação da missão de artistas e artífices, estudos como 

o de PEREIRA (2012) apontam para o relevante papel da Academia no projeto político da 

Corte. O processo de construção de identidade da Nação, legitimação e respaldo do regime 

arregimentou a atuação de artistas e intelectuais. A Academia fazia parte de um programa 

cultural que envolvia também a Imprensa Régia, a Casa da Moeda, o Arquivo Militar e o Liceu 

de Artes e Ofícios. 

Além do aspecto político, uma resistência estética causada pelo choque entre o estilo 

Barroco, até então plenamente estabelecido no país, e o Neoclássico trazido pelos expoentes da 

missão artística francesa, movimentou o cenário das artes no Brasil. 

Somado a um possível conflito de mercado, a aparição abrupta de um estilo totalmente 

oposto ao vigente causou um certo dissabor na classe dominante e entre os artistas e artesãos 

locais. Segundo Barbosa (2012), as novas manifestações de estilo foram bem acolhidas apenas 

pela pequena burguesia, ansiosa por ascensão social. 
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Dessa forma, o estilo que, na França, caracterizava-se por ser antiaristocratizante,  em 

terras brasileiras se tornaria arte da burguesia a serviço da aristocracia e dos ideais da 

monarquia. 

 

 

Afastando-se a arte do contato popular, reservando-a para a the happy few e os 

talentosos, concorria-se, assim, para alimentar um dos preconceitos contra a arte até 

hoje acentuada em nossa sociedade, a ideia de arte como uma atividade suplérflua, 

um babado, um acessório da cultura. (BARBOSA, 2012, p. 20) 

 

 

Os reflexos desse conflito se deram no ensino de Arte no Brasil trazendo à cena a 

dualidade entre o ensino de desenho industrial voltado para design e ensino mais acadêmico 

voltado para as belas artes, portanto um conflito classista anteriormente citado. 

No contexto de uma sociedade escravocrata, ou mesmo pós-escravatura da segunda 

metade do século XIX, o trabalho manual era associado às classes populares. Como afirma 

SCHUELER (1999, p.4),“Em uma sociedade escravista, a necessidade de trabalhar 

representava o limite da pobreza. Viver da própria labuta, prescindindo do trabalho de outrem, 

era sinal de pobreza extrema ou de uma oscilação constante dos níveis de vida”. 

O intuito do ensino de desenho, voltado para a maioria menos abastada, era 

especificamente a preparação para o trabalho industrial, constituindo uma visão pragmática do 

ensino de Arte, que nesse contexto gozava de pouco prestígio. 

Apenas nas primeiras décadas do século XX, vêem-se mais perceptíveis, através da 

Semana de Arte Moderna de 1922, as ideias que se tornariam um contraponto à perspectiva 

mais tecnicista da Arte-Educação. Inspirados pelos movimentos expressionista, futurista e 

dadaísta, surge a defesa de uma metodologia mais centrada na auto expressão, influenciada pela 

Psicanálise e pela Pedagogia Escolanovista. Em 1958, o Governo Federal permite a inclusão de 

classes experimentais com essa proposta na rede pública. 

Num contexto em que ainda predominava pressupostos tradicionais nas escolas 

brasileiras, a maior defesa e implantação dessas experiências de caráter mais expressionista 

acontece nas chamadas Escolinhas de Arte, que se espalhavam pelo Brasil, valorizando a livre 

expressão infantil. No entanto, nos idos dos anos 1960, uma má interpretação dos fundamentos 

da proposta modernista levou a desvios da proposta inicial. Como afirma Coutinho ( 2017, p. 

201): 
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Se por um lado exaltamos os ventos do modernismo como possibilidade de abrir 

espaço no campo do ensino de artes para a expressão das crianças, por outro lado 

ponderamos que estes ventos, em nome da livre-expressão, tenham varrido de nossas 

salas de aula algumas estratégias de ensino que instrumentavam as crianças e jovens 

justamente para a expressão. O desenho de imaginação, o desenho de observação, o 

desenho de memória, o desenho do natural, o desenho decorativo, o desenho técnico, 

todas estas designações perderam lugar para um tal de “desenho livre” que de livre 

nada apresenta, apenas a constatação de que de forma “livre” e “espontânea” o que 

acaba circulando nas resmas e resmas de papel sulfite é a afirmação de uma linguagem 

de consenso, de comunicação imediata, que não reflete o desejo de autoria e expressão 

do modernismo.  

 

 

Ultrapassar essa bipolaridade histórica no ensino de Arte tornou-se um desafio para os 

profissionais, que viram num cenário de tendências cada vez mais tecnicistas dos anos de 

repressão militar, a enganosa obrigatoriedade da disciplina de arte no espaço escolar. No vai e 

vem da frágil democracia brasileira esse parece ser um aspecto recorrente, como vimos 

recentemente na intenção da reforma do ensino médio proposta pelo  governo brasileiro pós-

golpe institucional de 2016. 

Apesar do aspecto positivo da obrigatoriedade do ensino de arte implementada pela Lei 

5.692/71, quando aparece sob a alcunha de Educação Artística, o Parecer 540/77, que versava 

sobre o tratamento a ser dado aos componentes curriculares previstos na lei, normatizou sua 

implementação na educação básica como atividade educativa, não como disciplina, como 

podemos ver neste trecho do documento: 

 

Dentro do raciocínio desenvolvido, chega-se a que a educação artística pode               

prescindir de um horário rígido preestabelecido. E mais, porque convém aproveitar as 

oportunidades, sobretudo as que a comunidade oferece, como exposições, museus e 

concertos públicos, quando cabíveis, no plano das escolas. "Trata-se de usufruir 

cultura. E mais, habituar crianças e adolescentes a freqüentar instituições e iniciativas 

que visam justamente a sua comunidade". 

Ninguém deverá inferir, porém, do que se disse até aqui sobre a natural impregnação 

que devem sofrer, dos objetivos implícitos no art. 7.0, os diferentes componentes 

curriculares derivados do núcleo comum, ou da possibilidade de dispensar-se um 

horário preestabelecido para a educação artística, uma saída para omiti-la, ao amparo 

da legislação representada por este parecer. 

Evidentemente nenhum verdadeiro educador o faria, porquanto compreenderá que são 

razões de ordem pedagógica as que poderiam justificar semelhante dispensa de 

horário rigidamente prefixado e que tal medida visaria exatamente valorizar a 

educação artística, permitindo-lhe maior alcance. Alguém na escola deve ser o 

encarregado de coordenar essas atividades, exigência que se cria indispensavelmente. 

(Parecer 540/77) 
 

 

Ao estabelecer a não obrigatoriedade de horário rígido ou mesmo, que “alguém na escola 

deve ser o encarregado de coordenar as atividades”, sem determinar claramente a presença de 

profissional da área, o parecer diluiu a obrigatoriedade do ensino de arte com professor 

especializado, possibilitando-lhe o papel de mera atividade no espaço escolar. 
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Complementando as medidas colocadas em pauta nas reformas do governo militar,  foram 

instituídos cursos de curta duração para a formação de professores polivalentes, as chamadas 

Licenciaturas Curtas, “um empreendimento que exigia pequeno capital inicial e que iria operar 

a um custo reduzido” (CACETE, 2010, p. 15) e que impulsionou o ensino superior privado no 

país. 

Dois aspectos chamam atenção. O primeiro, a formação polivalente dos cursos de curta 

duração num curso de dois anos que formava professores para atuar, obrigatoriamente e 

simultaneamente, nas áreas de Artes Visuais, Música e Teatro. 

Com propósito tão ousado e em tão pouco tempo, podemos deduzir a superficialidade 

dessa formação, condizente com as ações da reforma educacional do governo militar, na sua 

pretensão de suprir a falta de profissionais para a rede básica de ensino de maneira rápida e com 

menor custo. 

Um outro aspecto diz respeito à compulsoriedade da formação profissional no segundo 

grau, como era denominado o que hoje chamamos ensino médio. Com o enfraquecimento do 

discurso de importância do ensino de Desenho, por muito tempo ligado à formação de 

trabalhadores da indústria, o ensino de Arte foi alvo de outro equívoco, como nos mostra Fiuza 

e Furlan (2013, p. 2): “Neste contexto, a disciplina de educação artística não teria o retorno 

prático esperado, semelhante à disciplina de história. Não serviam nem ao apelo ideológico dos 

ideários do regime, muito menos aos ditames do capital”. 

Com a profissionalização compulsória, o governo pretendia reduzir a procura por 

formação no ensino superior ao mesmo tempo em que privilegiava a criação de cursos nas áreas 

de ciências aplicadas, atendendo às demandas do mercado e ao seu propósito de despolitização 

da classe docente e de estudantes.  

A partir dos anos 1980, a criação da Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB) 

torna-se o ápice de um movimento crescente que inicia a partir da fundação da Associação de 

Arte-educadores de São Paulo (Aesp), em 1982, da Associação Nordestina de Arte-Educadores 

(Anarte), em 1984, no mesmo ano, a Associação Gaúcha de Arte-Educação (Aga) e da 

Associação de Arte-Educadores do Distrito Federal (Asae-DF), em 1986. Estas instituições 

reivindicavam o fim das licenciaturas curtas e da polivalência, a reformulação de currículos em 

Arte e a criação de cursos de pós-graduação na área. 

Posteriormente, somaram força outras associações como a Associação Brasileira de 

Educação Musical (ABEM) e a Associação Brasileira de Artes Cênicas (ABRACE). Esse 

movimento político trouxe à cena o desenvolvimento da área de pesquisa e relevantes 



24 
 

discussões epistemológicas sobre as quais se assentariam propostas de educação com arte e 

também posicionamentos políticos dos profissionais, reforçando as articulações no sentido de 

uma maior abertura às humanidades no currículo escolar e a direção do ensino de Arte nesse 

contexto. 

As intervenções da Federação de Arte-educadores junto a congressistas, na defesa da 

importância da Arte na estrutura curricular obrigatória das escolas da Educação Básica, foram 

de suma importância para garantir sua presença na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica 

de 1996, que determinava textualmente, no seu artigo 26, que “O ensino da arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Também nos anos 1990, são instituídos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

documento que reconhece textualmente que a Lei 5.692/71 deixou de valorizar a Arte como 

área de conhecimento humano, histórico e importante na educação básica, ocasionando à 

mesma um tratamento equivocado de mera atividade artística. Dessa forma, nas orientações 

relativas ao ensino de Arte, elaborado em 1997, há um entendimento da arte-educação enquanto 

necessária mescla de técnica, expressão e cognição, baseado na proposta triangular da 

professora e pesquisadora Ana Mae Barbosa. 

Criticados em seu processo de elaboração, ocorrido sem a participação maior de 

instâncias educacionais regionais, professores e pesquisadores e por sua perspectiva de 

formação por competências, vista como representativa de fortes interesses mercantis, as 

fragilidades dos PCN acabaram reconhecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013. 

“Há um entendimento de que tanto as diretrizes curriculares, quanto os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), implementados pelo MEC de 1997 a 2002, transformaram-se em meros 

papéis.” (BRASIL, 2013, p.16) 

No que se refere às orientações sobre o ensino de Arte, as perspectivas do documento dos 

Parâmetros Curriculares acabaram se transformando em puro discurso idealista, não amparado 

por políticas públicas que possibilitassem sua viabilidade nas instituições de ensino. Indicava a 

importância das modalidades artísticas, música, teatro, dança e artes visuais, apontando 

caminhos, mas não explicitando como seria possível a realização das orientações nas quatro 

modalidades. 

Frente a complexidade da questão, no momento em que se seguia para a consolidação de 

cursos  específicos nas áreas artísticas, com as chamadas habilitações dos cursos de Educação 

Artística transformando-se em Licenciaturas independentes, e diante da defesa do fim definitivo 

da polivalência, ficou em aberto questões como qual seria o profissional adequado ou mesmo 
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quantos profissionais seriam necessários para implementação das orientações, marcando uma 

clara distância entre o que preconizavam os parâmetros e a realidade das instituições de ensino. 

Os espaços de discussão sobre a prática docente, pesquisa e políticas se ampliaram, 

gerando um cenário polifônico em que emergiram variadas perspectivas mas, sem dúvida, ainda 

há muito o que questionar e melhorar no cotidiano da educação básica, em relação à Arte-

Educação. 

Moreira (2014), em artigo intitulado “Tendências e concepções de professores sobre Arte 

e Educação no Brasil”, analisa como professores de Arte concebem a importância desse 

componente curricular e como identificam seu lócus em relação às demais disciplinas e atesta: 

  

[…] ter a disciplina de Arte como passatempo, para ocupar espaços vazios da grade 

curricular ou pelo simples cumprimento da legislação, não colabora com a 

manutenção dos ideais de desenvolvimento artístico e cultural do País, menos ainda 

com a legitimação da área de conhecimento como área de pesquisa. 

Os resultados apontaram ainda que os profissionais da área necessitam de condições 

de trabalho e de ações que sejam capazes de combater o preconceito existente em sua 

prática profissional. Consequentemente, tais concepções refletem um retrocesso nas 

conquistas adquiridas e solidificadas ao longo das ações que buscam lugar para todas 

as disciplinas, caso da disciplina de Arte. (Idem, p.17) 
 

 

Na tentativa de trazer à tona essa importância foi possível, sempre através de articulações 

de classe, a proposição de leis que se tornaram efetivas, como a Lei 13.278/2016, que altera a 

LDB em seu artigo 26, colocando em situação de igualdade, pelo menos em termos de 

legislação, as linguagens artísticas já anteriormente presentes em espaços de orientação oficiais 

como os Parâmetros Curriculares (música, artes visuais, teatro e dança), corrigindo uma 

possível distorção sobre a Lei 11.769/2008, que tornava obrigatório o ensino de música nas 

escolas de educação básica.  

A busca de equilíbrio entre as linguagens seria apenas uma parte das ações frente a 

necessidade da compreensão sobre a relevância do acesso à experiência com arte na educação. 

Resignificá-la no contexto escolar continua relevante, no sentido de superar essa histórica 

situação de “menor importância” dada a Arte no currículo. Um exemplo dessa realidade 

encontramos na Educação Profissional, nos cursos de Médio Integrado, em cuja estrutura 

curricular está muitas vezes implícita a histórica cisão entre conhecimentos de formação geral 

e técnica, que parece revigorada quando a formação de trabalhadores se aproxima 

perigosamente dos interesses de grandes grupos econômicos. O que não é novidade na trajetória 

do ensino profissional no Brasil. 
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3.2   EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E ARTE: A MISE EN SCÈNE 

 

 

A história da educação profissional no Brasil revela intensas lutas políticas, sendo 

planejada, por muito tempo, como trajetória educacional adequada para classes populares. As 

vertentes de concepções tecnicistas e conteudistas dominaram fortemente esse percurso 

histórico tornando-se hegemônicas na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com o 

discurso da formação profissional voltada para o desenvolvimento de competências e 

habilidades, necessários à futura condição de trabalhador. 

Cedendo às exigências do sistema produtivo, tornou a condução do processo educativo 

nessas instituições mais suscetíveis à adoção de currículos que pensam uma formação mais 

instrumental, a partir do empobrecimento da formação geral dos aprendizes. 

No ano de 2008, a lei 11.892 instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os 

investimentos na ampliação da rede levaram ao patamar de 644 campi em funcionamento em 

2016. 

 

Imagem 1: Ampliação da Rede Federal de Educação Profissional 

 

Fonte: Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
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A Rede Federal propôs equilibrar, no quadro formativo de seus cursos, um projeto de 

base humanístico-técnico-científica, almejando deixar para trás algumas experiências ruins, 

como as possibilitadas pela reforma do ensino na década de 1970, institucionalizada pela Lei 

5.692/71, e dos anos 1990, com o Decreto 2.208/97, que representaram um passado bastante 

tecnicista.   

Nas palavras de Ciavatta (2012, p. 07), “A direção que assume a relação trabalho e 

educação nos processos formativos não é inocente”. Na realidade, o longo processo de luta pela 

relevância da dimensão social e humana na educação profissional sempre sofreu com 

agenciamentos do chamado setor produtivo, interessados na preponderância de espaços para 

competência laboral e sua perspectiva exclusivamente funcionalista de formação. 

Frente a isso, a responsabilidade da Rede Federal de Educação Profissional na construção 

de uma sociedade capaz de exigir enfrentamentos às injustiças sociais, potencializa a 

necessidade de canalização de suas ações educativas para a responsável formação de jovens e 

adultos que participarão de complexas estruturas sociais. No entanto, ao cabo da primeira 

década deste século, havia, no projeto educacional do Governo Federal, uma continuidade do 

processo de empresariamento tão criticado (NASCIMENTO, 2013). 

Sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), por 

exemplo, lançado em 2011, Saldanha (2012, p.10) observa o caráter de formação que “imprime 

um movimento de conservação em relação à Política de Educação Profissional dos anos 1990”. 

Essas críticas corroboram a análise feita durante conferência de abertura da 33ª Reunião 

Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), de que, 

apesar dos avanços no que diz respeito a financiamentos, grupos sociais atendidos, criação de 

instituições de ensino e a ampliação da rede e do acesso à educação pública, a dinâmica das 

estruturas responsável pela desigualdade social permaneceu inalterada. 

Ainda assim, é possível afirmar que a partir de 2003, uma mudança no olhar se aproxima 

de preceitos mais humanistas. Entre as medidas adotadas nesse período, esteve a revogação do 

Decreto 2.208/97 pelo Decreto 5.154/2004, restabelendo a ligação entre o ensino médio e 

técnico. 

Segundo a Lei 11.892, essas instituições devem garantir, no mínimo, 50% de suas vagas 

para a oferta de cursos técnicos de nível médio e, prioritariamente, na forma de cursos 

integrados, que, na atualização de suas diretrizes, no ano de 2012, sustenta a importância da 

perspectiva humanista da formação do futuro trabalhador. 
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Os cursos técnicos integrados ao ensino médio articulam as chamadas disciplinas de 

formação geral às técnicas e representam a bandeira de defesa da politecnia para os 

trabalhadores. Uma educação que reúna, de fato, princípios da ciência, cultura e trabalho. 

Embora se tenha logrado avanços com esse novo direcionamento, é certo também que a 

simples sobreposição de disciplinas da área de humanas e técnicas não seja suficiente para a 

consolidação de tal intento. Quando se constrói um currículo que restringe a abordagem das 

áreas de conhecimento, criando dualidade entre conhecimentos de natureza técnica e geral, e 

demarcando o predomínio de determinadas áreas, abre-se a porta para a criação de espaços de 

hierarquia geradores de conflitos. 

Como nos sinaliza Tourinho (2002, p. 30), “nas escolas, as disputas colocam em jogo, 

principalmente, a compreensão sobre delimitações e sobre significados dos campos de 

conhecimento, seus processos (vocabulário, discursos, métodos) e suas funções na vida dos 

alunos”.  

O currículo representa um complexo jogo de poder. Considerando este sentido e o que 

pode significar a construção unilateral de uma estrutura curricular numa comunidade 

acadêmica, assim como seu reflexo em outros espaços sociais, faz-se necessário uma maior 

participação dos segmentos envolvidos nas discussões sobre política curricular, imbuídos da 

ideia de currículo como discurso que pode constituir sujeitos (SILVA, 2016). Impõe-se, dessa 

maneira, a necessidade de engajamento e luta para subtrair os espaços de exclusão. 

Assim, mesmo com sua natureza eminentemente técnica e tecnológica, não podemos 

esquecer que os Institutos Federais lidam com cultura(s). Refletem e, ao mesmo tempo, 

alimentam valores, comportamentos e identidades. Influenciam a vida comunitária. Como toda 

instituição de ensino, nutrem relações simbólicas e criações de sentido importantes no processo 

formativo dos seus estudantes. 

As compreensões acerca das humanidades em seus currículos, e aqui se inclui a arte, 

devem observar o valor do olhar estético para a construção de identidades num cenário de 

hibridação cultural, ou mesmo, de crise de identidade. Torna-se importante discutir sobre a 

forma como essas experiências podem estar situadas numa política curricular. 

Por conseguinte, a construção de sentidos através da experiência estética com arte 

também é tributária da formação identitária do trabalhador em potencial e fica mais plausível 

sua importância quando o Trabalho é visto como nos aponta Ramos (2008, p.03), 
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O trabalho, no sentido ontológico, como processo inerente da formação e da realização 

humana, não é somente a prática econômica de se ganhar a vida vendendo a força de 

trabalho; antes de o trabalho ser isto – forma específica que se configura na sociedade 

capitalista – o trabalho é a ação humana de interação com a realidade para a satisfação 

de necessidades e produção de liberdade. Nesse sentido, trabalho não é emprego, não 

é ação econômica específica. Trabalho é produção, criação, realização humanas. 

Compreender o trabalho nessa perspectiva é compreender a história da humanidade, 

as suas lutas e conquistas mediadas pelo conhecimento humano.   

 

Ao compreender o trabalho sob esta perspectiva, acena-se para a afirmação do mesmo 

como parte ontológica do ser, de um complexo de vivências humanas e por isso a necessária 

defesa de uma educação profissional que não pode preterir as várias nuances que estão para 

além das exigências do mercado globalizado de trabalho, como o direito de acesso ao 

conhecimento enquanto princípio ético e cultural. 

A Arte, inserida no currículo oficial da educação técnica de nível médio integrada ao 

ensino médio, muito embora possa permear para além da estrutura curricular oficial, o espaço 

de outras modalidades, ainda se depara com certo ceticismo quanto a possibilidade da 

experiência estética engendrar relevantes relações de conhecimento para futuros trabalhadores 

que não estejam em formação nos cursos técnicos de nível médio ou graduações específicas em 

linguagens artísticas. 

Num quadro dessas formações específicas na região Nordeste encontramos cursos de 

Música na modalidade subsequente no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus 

Barreiros, Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Terezina Central, Instituto Federal do 

Ceará (IFCE), Campus Fortaleza, Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus Monteiro e João 

Pessoa. 

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus João Pessoa, oferece o curso de Música 

na modalidade Médio Integrado e o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertão-PE), 

assim como o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), têm entre seus cursos a Licenciatura em 

Música. 

Constata-se uma predominância dos cursos de música, cabendo ao Instituto Federal de 

Pernambuco (IFPE) a oferta de um curso subsequente em Artes Visuais no Campus Barreiros 

e ao Instituto Federal do Maranhão dos cursos Médio Integrado em Artes Visuais e subsequente 

em Processos Fotográficos. 

Neste panorama da região Nordeste, sob posição de curso efetivo, encontramos na 

maioria dos estados, formações em áreas artísticas tanto na modalidade técnica de nível médio 

quanto de graduação através de cursos de Licenciatura, parte da ampliada gama de ação 

pedagógica dos Institutos, que, a partir do final dos anos 1990, ainda Centros Federais de 
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Educação Tecnológica (CEFETs), passam a oferecer cursos de licenciatura, bem como 

programas especiais de formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica,  contribuindo 

para fechar lacunas da educação pública através da interiorização do acesso à formação técnica, 

de graduação e pós-graduação. 

Foi assim, com a oferta do curso de Licenciatura em Música no Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, Campus Petrolina, que a população do sertão pernambucano pôde ter acesso a 

uma graduação em Música. A arte, nesse cenário, é assumida como importante área de 

conhecimento presente na educação profissional da região. 

No entanto, enquanto presente nos cursos de ensino médio integrado de outras áreas fora 

do âmbito das artes ou em outros contextos, há uma outra forma de interpretar sua relevância. 

Essa realidade é facilmente constatada em publicações de arte-educadores de vários Institutos 

Federais. 

Rêgo (2013), ao discorrer sobre as interações de jovens com a música no Campus Monte 

Castelo do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), nos apresenta relatos de jovens estudantes 

sobre dificuldades para acesso e realização de atividades artísticas na instituição. Elogiam as 

práticas com música nos seus cursos de ensino médio integrado mas também se dizem 

reprimidos ao se envolverem com atividades relacionadas a música, mesmo nos horários em 

que estão sem atividades relacionadas ao seu curso. 

 

No que tange ao espaço escolar, os jovens externaram insatisfação com alguns 

aspectos, como a falta de espaço ou acesso aos mesmos para desenvolverem 

atividades artísticas ou de lazer (salas, teatro, pátio, quadras). Reclamaram de 

sofrerem repressão dentro da escola, ao se envolverem com atividades relacionadas 

com música (tocar instrumentos, cantar, dançar), mesmo em horários em que estavam 

sem atividades formais. Outra demanda apresentada, em relação à escola, foi no que 

respeita à ocorrência de atividades e projetos culturais (artísticos e musicais). De 

maneira geral, eles apontaram como insuficiente a existência desse tipo de ação e que 

a escola não oferece oportunidades com regularidade e diversidade de opções 

(segundo eles, a maioria das ações parte dos alunos e não tem um apoio efetivo da 

escola). (RÊGO, 2013, p. 122) 

 

Dificuldades também são relatadas talvez de forma mais enérgica em documento 

reivindicatório de professores de Arte dos cursos do ensino médio integrado do Instituto Federal 

de São Paulo (IFSP), ao Conselho Superior (CONSUP) dessa instituição. 

  

Paradoxalmente, vivemos no Brasil do século XXI um retrocesso no que diz respeito 

à valorização da presença da Arte na formação da população e de jovens imaginativos, 

sensíveis, habilidosos e criativos e, sabemos que, por trás desse cenário há interesses 

pérfidos! Assim, como professoras e professores de arte do Instituto Federal de São 

Paulo, acreditamos nas nobres intenções da instituição pública à qual servimos e 

certas/os de que lutamos cotidiana e incansavelmente por uma educação que viabilize 
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a transformação de nossa sociedade em uma sociedade mais justa, por meio de uma 

formação integral para nossos jovens, solicitamos às vossas senhorias uma atenção 

especial ao ensino da arte em nossos campus, através de todos os canais e espaços 

políticos que viabilizam tal feito.” (IFSP, 2017) 

 

 

Diante do imenso universo de cursos oferecidos nos diversos Campi do Instituto Federal  

de São Paulo (dezesseis cursos de Médio Integrado, vinte e dois cursos subsequentes e 

concomitantes, dezoito cursos de Tecnólogo, sete Licenciaturas, quatorze Bacharelados, vinte 

e cinco cursos Lato Sensu e cinco cursos Stricto Sensu), os professores de Arte, de uma maneira 

geral, reivindicam investimentos, valorização e viabilização da disciplina de Artes nos cursos 

de Médio Integrado. 

Segundo Bonfim (2017), no processo de expansão das modalidades nos Institutos 

Federais, o receio de que a Educação Básica se tornasse periférica em relação à graduação e 

pós-graduação teria sido uma das razões de vozes contrárias ou críticas em relação ao processo 

de verticalização da rede. 

Esse novo arranjo educacional, que acrescenta à formação técnica e tecnológica a esfera 

da formação de professores, trouxe perspectivas sobre o enfrentamento de novos desafios, entre 

os quais a capacidade dos profissionais das instituições em atender às especificidades da práxis 

docente em tantas modalidades diferentes, a capacidade para integrar estruturas,  projetos e 

políticas para níveis diversificados, inclusive o lidar adequadamente com a convivência 

simultânea entre alunos das mais diversas faixas etárias. 

A complexidade dessa engenharia institucional gerou discussões acerca da identidade 

institucional da rede e do equilíbrio de investimentos internos. Na atual conjuntura política e 

econômica do país, o progressivo contingenciamento financeiro das instituições federais de 

educação, incluindo os Institutos Federais, tem contribuído para o entrave do processo de 

adequação total a essa nova realidade estrutural. Se atentarmos, por exemplo, para o histórico 

de orçamento do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão PE), utilizado aqui como 

parâmetro para o que acontece com toda a rede, veremos a significativa diminuição 

orçamentária, que certamente trouxe implicações negativas sobre o cumprimento de suas 

obrigações legais, como mostra a Memória de Cálculo da Proposta Orçamentária do IF Sertão-

PE para 2017, divulgado pela Pró-Reitoria de Orçamento e Administração. 
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Imagem 2: Histórico orçamentário do IF Sertão- PE 

 

Fonte: Pró-Reitora de Orçamento e Administração do IF Sertão-PE 

 

Para o Professor Sidnei Cruz Sobrinho, em entrevista cedida ao portal do Instituto Federal 

Farroupilha, diante deste cenário desfavorável, a rede deve priorizar o Ensino Médio Integrado. 

E complementa, “Institutos Federais não são universidades; seremos e somos cobrados para 

cumprir a função pela qual fomos criados” (SOBRINHO, 2017). Ainda segundo o professor, a 

maior parte da rede não cumpre o que determina a lei, isto é, não oferta o mínimo de 50% de 

vagas, prioritariamente, para essa modalidade de ensino. 

O Campus Zona Rural do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, por exemplo, 

apresentou, segundo o Sistema de Apoio à Gestão Escolar (SAGE), entre o ano de 2016 e o 

primeiro semestre de 2018, um delineamento que indica um crescimento da graduação, um 

encolhimento dos cursos subsequentes e oscilação, no ensino médio integrado, entre queda de 

0,9% de matrículas entre 2016 e 2017, e uma recuperação de 1,7% de 2017 para 2018. 

Em 2018.1 as matrículas no ensino médio integrado representaram 28,7% (ao se 

acrescentar os números do PROEJA, hoje com apenas 2 alunos) das vagas preenchidas, os 

cursos subsequentes 29,4%, cabendo o maior percentual de matrículas ao ensino superior, com 

42%. 

Imagem 3: Distribuição de quadro discente 18.1 do IF sertão-PE Campus Petrolina Zona Rural 

 

Fonte: Sistema de Apoio à Gestão Escolar (SAGE) do IF sertão-PE Campus Petrolina Zona Rural 
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Com duas graduações (um Bacharelado e um curso Tecnólogo), sete cursos de nível 

técnico Subsequente e apenas um curso de Médio Integrado, o Campus Petrolina Zona Rural 

do IF Sertão PE sinaliza para a não priorização dessa modalidade. 

Durante o Primeiro Encontro de Educadores do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, realizado em agosto deste ano, ficou clara a preocupação com os caminhos da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e mais especificamente com os rumos do 

Ensino Médio Integrado. A importância do cumprimento das determinações legais diante do 

contexto de ataques à rede e aos princípios de formação humanista. 

Sem a garantia de oferta de, no mínimo, 50% de vagas prioritariamente para o Médio 

Integrado e de 20% para a oferta de cursos de Licenciatura, fica a dúvida se de fato rompemos 

com o questionado modelo tecnicista, tendo em vista o caráter mais cientificista de outras 

modalidades, como Cursos Subsequentes ou Concomitantes, Bacharelados e cursos de 

Tecnólogo dos Institutos. 

Fica ainda a preocupação com o contundente aceno do atual governo na recente proposta 

de reformulação curricular do Ensino Médio, levando o Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) a tornar pública, 

durante a 40ª Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica (REDITEC), a Carta de Vitória em defesa da educação pública e dos Institutos 

Federais.  
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4. UM OLHAR HERMENÊUTICO SOBRE EDUCAÇÃO 

4.1 O JOGO HERMENÊUTICO DA COMPREENSÃO 

  

A hermenêutica, como arte de compreender e interpretar, carrega no seu seio uma forte 

ligação com as experiências estéticas com as quais todos nós nos defrontamos ao longo da 

existência, quando somos desafiados ou desafiamos em nossa necessidade mesma de conhecer 

e significar as mais diversas experiências no mundo. 

Por sua incessante flexibilidade, capaz de torná-la familiar aos olhos de quem aprecia, 

mesmo que, objeto e observador, se situem em momentos históricos diversos, a Arte se 

aproxima da hermenêutica filosófica gadameriana, que considera a compreensão, o modo de 

ser da pré-sença (Dasein), ou seja, do próprio existir, e por isso mesmo considera a experiência 

da arte um arquétipo para as ciências guiadas por metodologismo que não permite este 

entendimento relacional.   

 

Não foi um mero artifício de composição, se eu coloquei o meu ponto de partida na 

experiência da arte, para garantir a amplidão correta ao fenômeno do compreender. 

Aqui a estética do gênio prestou um trabalho prévio importante, na medida em que 

dela segue-se que a experiência da obra de arte sempre ultrapassa, de modo 

fundamental, todo horizonte subjetivo de interpretação, tanto o do artista, como 

daquele que recebe a obra. (GADAMER, 2017, p. 17) 

 

 

Conta-se que o compositor russo Modest Mussorgsky (1839-1881), inspirado pela 

exposição póstuma de quadros de seu amigo arquiteto e pintor Viktor Hartmann (1834-1873), 

compôs em sua homenagem, a linda suíte “Quadros de uma Exposição”1, traduzindo dez 

quadros dentre os que estavam expostos, à luz de metáforas sonoras, em movimentos 

atravessados por um intermezzo, tema recorrente intitulado Promenade. 

No ano de 1922, o compositor e orquestrador francês Mourrice Ravel, por sua vez, 

reproduziu essa obra de Mussorgsky, numa transcrição orquestral da criação feita originalmente 

para piano. Uma tocante “versão”, que se tornou mais conhecida na literatura musical que a 

obra original e renovou o interesse pela obra do compositor russo. 

 

 

 

1  A interpretação da orquestração de Ravel sobre “Quadros de uma Exposição” do compositor 

M. Mussorgsky está disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=syLm-9JyhuY&t=17s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=syLm-9JyhuY&t=17s
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Imagem 4: Carro de Bois  

 

              Autoria: Viktor Hartmann 

 

 

               Imagem 5: Catacumbas 

 
               Autoria: Viktor Hartmann 
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Nesta pequena aventura estética de apreciação, compreensão e (re)criação, “Quadros de 

uma Exposição” é a tradução de uma experiência real. Seguindo preceitos gadamerianos, um 

encontro entre mundos, onde existe uma relação ontológica entre a obra original e suas novas 

interpretações. Como evidencia Sáenz (1998, p. 332), “La concepcion herméutica de Gadamer 

insiste en las múltiples posibilidades históricas de los intérpretes y en la validez temporal de 

sus interpretaciones”.  

Para Gadamer, toda obra artística carrega uma verdade histórica, no sentido de que 

expressa um mundo do qual surge mas, ao mesmo tempo, por seus simbolismos, permite validar 

experiências de verdade do ponto de vista temporal de quem a interpreta. Não nega a 

subjetividade mas repensa-a de forma diversa, a partir de sua condição histórica. 

Compreender a realidade se coaduna, nessa perspectiva, com a ideia de diálogo, implícita 

na relação de conhecimento, assim como na apreciação de uma obra de arte. Relação que se 

assemelha a um jogo metafórico onde o importante não é a apreensão de um sentido 

determinado e único, mas a representação de sentidos que ultrapassam o horizonte subjetivo do 

espectador e do próprio artista. 

O jogo, como relação medial, subjaz a presença de um interlocutor ou algo que o 

caracterize, num vai e vem representacional. Assim, há interlocução entre o sujeito e uma obra 

de arte à medida em que a experiência estética se dá nessa relação do sujeito com uma realidade, 

com o “ser aí” da obra de arte e, ao mesmo tempo consigo mesmo. O diálogo mantido no ato 

da apreciação artística permite, portanto, uma reorganização cognitiva e ao mesmo tempo, 

identitária. 

 

O que experimentamos em uma obra de arte e para onde dirigimos 

nosso interesse é, antes, quão verdadeira ela é, isto é, em que medida 

conhecemos e reconhecemos algo e a nós próprios nela. (GADAMER, 

1999, pg 192) 

 

 

Apesar do ato de Jogar representar de certa forma a adesão a regras explícitas ou até 

mesmo implícitas, o jogo, em seu caráter lúdico, imprime a abertura à subjetividade do jogador, 

ao risco,  e à liberdade de colocar-se  em jogo. Como experiência do ser consigo mesmo e com 

o outro, possibilita o que Gadamer denomina “fusão de horizontes”. 

 

[..] tal como a verdadeira experiência do tu, a experiência pessoal, se distingue da 

experiência científica e sua vontade de poder ou imanência, porque reconhece a 

autoridade do outro, deixando, que o seu ponto de vista possa acontecer, não como 

um outro absoluto mas como um outro aspecto do que é meu, também a experiência 

hermenêutica, deve deixar que a tradição se apresente na sua real alteridade, como um 

horizonte distinto mas complementar do seu. (SILVA, 1992, p. 09) 
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A hermenêutica gadameriana contraria, portanto, a herança dos processos científicos que 

consolidaram a razão, enquanto método puro, alicerce da verdade una, e passa a considerar 

como crucial nesse processo instável de compreensão, a tradição e o outro. Gadamer critica, em 

sua obra mais conhecida, “Verdade e Método”, a adesão ao método das Ciências Naturais pelas 

Ciências do Espírito.                                                                                                                               

Considera o diálogo a chave mestra dessa relação e a necessidade do exercício do ouvir. 

Em música, costumamos reiterar a importância do ouvir para a construção de uma capacidade 

de compreensão do discurso musical. Mas não uma escuta qualquer e sim um ouvir que sinta 

os diálogos permanentes entre texturas, que (re)construa a obra ao ouvi-la. Certamente esse foi 

um exercício ao qual Ravel recorreu ao recriar “Quadros de uma Exposição” para orquestra 

sinfônica. Para compreender, assevera a hermenêutica, é preciso estar disposto a ouvir o outro. 

O “medium dessa experiência” do ouvir é a linguagem. Ela é o elo nessa relação, o 

amálgama que permite esse movimento, vista não apenas como uma estrutura de signos que 

significam a experiência e o diálogo, mas senão como aquilo que nos conecta, nos une a tudo, 

e por isso mesmo não necessariamente se concretiza em palavra dita ou escrita. Somos pura 

linguagem! 

A perspectiva gadameriana do ser como linguagem, que dialoga num eterno processo de 

compreensão sinaliza a superação de um pensamento metafísico que sedimentou dicotomias 

ainda hoje presentes, inclusive na estrutura da educação e do trabalho. 

O processo de compreensão é contínuo, tendo em vista ter em si a possibilidade de 

mudança, de reinvenção, e é, por si mesmo, a própria condição de existência do sujeito. Está 

no cerne de nossa existência, e a arte traduz essa ideia, pois nunca será compreendida em 

definitivo, de maneira a constituir uma verdade absoluta, mas estará sempre aberta a novas 

perspectivas. 

 

 

Compreender não é, em todo caso, estar de acordo com o que ou quem se compreende. 

Tal igualdade seria utópica. Compreender significa que eu posso pensar e ponderar o 

que o outro pensa. Ele poderia ter razão no que diz e no que propriamente quer dizer. 

Compreender não é, portanto, uma dominação do que nos está à frente e, em geral, do 

mundo objetivo. (GADAMER apud HERMAN, 2002, p. 28) 

 

A tradição e a historicidade que nos interpela no ato da compreensão e interpretação 

hermenêutica do mundo, estão presentes desde sempre na mediação da relação com uma obra 

de arte, que por ser uma experiência de linguagem, lúdica, interativa e simbólica, está carregada 

de historicidade tanto do ponto de vista de quem cria quanto de quem recria na experiência da 

apreciação. 
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[…] la obra de arte no es tan sólo un legado del pasado, sino que posee una actualidad 

particular debido a que está siempre indefinidamente abierta a nuevas integraciones; 

dicho de otro modo, la obra de arte posee una presencia que va más allá del presente. 

Esto no significa, sin embargo, que el arte sea autosuficiente o que no requiera 

interpretación. Ahora bien, la interpretación del arte no es una mera interpretación 

histórica. La obra de arte dice algo a alguien, pero no de la misma 

forma que un documento histórico; lo dice a cada uno como si fuera único, 

como si se tratara de un fenómeno contemporáneo que contiene todavía la verdad. 

(SAÉNZ, 1998, p. 333) 

 

 

Mais que unilateral, a verdade encerrada na obra de arte é fruto de uma correlação entre 

obra e sujeito, entre as compreensões passadas sobre o objeto que possibilitam, ao mesmo 

tempo, novas compreensões pelo sujeito. A verdade relacional potencializa a importância das 

alteridades. 

As ideias de Gadamer, portanto, conferiram ao fenômeno da Arte o status de experiência 

de verdade, revelando um possível olhar sobre a experiência estética na interseção com o 

horizonte hermenêutico da finitude, diálogo, compreensão e historicidade. 

Ao se pensar a educação sob a ótica hermenêutica, pondera-se uma subversão da ordem 

na prática educativa tradicional, em que, muitas vezes, impera a unilateralidade, sinalizando a 

presença e as possibilidades do sujeito no processo, não de uma maneira totalmente 

introspectiva, mas, sobretuto, na relação com o outro, no mundo (HERMANN, 2002). E a que 

sujeito nos referimos senão cada um que participa do processo educativo institucionalizado? 

Mesmo que essencialmente o estudante represente o elo que movimenta o fluxo, nessa 

imbricada rede, os sujeitos nas suas diversas funções estão em constante intercâmbio, 

sinalizando de maneira mais ou menos intensa suas vivências e possibilidades. 

Cabe uma ressalva, nesse sentido, sobre o papel mediador do currículo nessas relações, 

no âmbito das instituições de ensino, especialmente das instituições pautadas nesta reflexão, no 

cenário da educação profissional. 

O currículo aqui pensado tal qual aponta Berticelli (2005), como processo interpretativo 

da realidade, nos impele a reflexão acerca de sua atualidade na educação profissional aqui 

discutida, especialmente da modalidade de ensino médio integrado. 

 

Como nos fala Tadeu Tomaz da Silva, 

 

Depois das teorias críticas e pós-críticas do currículo torna-se impossível pensar o 

currículo simplesmente através de conceitos como os de ensino e eficiência ou de 

categorias psicológicas como as de aprendizagem e desenvolvimento ou ainda de 

imagens estáticas como as de grade curricular e lista de conteúdos. (2016, p. 147) 
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Os novos sentidos dados ao currículo, sob aportes teóricos mais recentes, remetem seu 

entendimento para constructo, terreno importante e perigoso afeito aos embates políticos 

implícitos na sua construção e na determinação dos espaços permitidos de diálogo entre os 

diferentes discursos. 

A modalidade de ensino médio integrado, como outras modalidades da educação 

profissional, tem sido reiteradamente discutida e, submergiu-se, ao longo do tempo, dos 

princípios, mais tecnicistas ou mais humanistas, que nortearam o espírito político do Estado 

brasileiro mas também, sob uma perspectiva hermenêutica, da história dos que se propuseram 

à construção de seu discurso nas instituições de ensino. Como nos fala Berticelli, “Como todo 

fundamento filosófico, o fundamento do currículo construído no tempo é, pois, temporal. E está 

sempre sob os efeitos de sua própria historicidade (de sua história efetual)” (2005, p.32). 

Assimilando a hermenêutica ao currículo, afirma-se sua temporalidade, seu caráter não 

só epistemológico, mas ontológico, produtor de identidades. Assim, pensar uma condição 

hermenêutica do currículo, ultrapassando o sentido de corpo de documentos legais, permite-nos 

imaginar uma espécie de bypass das amarras institucionais, proporcionando ao coletivo dos que 

o vivenciam a ousadia de “mover-se” para fora do círculo interpretativo oficial. Nesse sentido, 

a hermenêutica pode constituir importante aporte na construção, assim como na sua 

compreensão. 

 

O currículo como aquilo que está dito remete para além dele, também para aquilo que 

não está dito. Daí que interpretar e compreender o currículo é interpretar e 

compreender além do dito: portanto, do que se deixou de dizer, pois o que foi deixado 

de dizer também é resposta à pergunta originária que gerou o currículo como resposta. 

(BERTICELLI,  2005, p.44,)   

 

 

Assumir uma consciência hermenêutica na construção e interpretação curricular, assim 

como na própria vivência educacional, seria assumir a condição de suscetibilidade de 

compreensão.   Implica “escutar” o que emana do texto, ou do outro que nos interpela, e a si 

mesmo, num “continuum” nomeado círculo hermenêutico, que sem desconhecer ou ignorar as 

alteridades, exige um permanente diálogo, que caracteriza nosso próprio modo de ser. 

A concepção existencial dada ao círculo hermenêutico (uma espécie de círculo da 

compreensão) a partir de Heidegger e Gadamer, estabelece a existência de uma pré-

compreensão a partir da qual a compreensão se dá. Dessa forma, nesta epistemologia, toda carga 

pejorativa sobre os chamados preconceitos, vilões de um caminho metodológico considerado 

modelo de cientificidade, é atenuada já que os pré-conceitos passam a ser tornados condição de 

inteligibilidade.   
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O que se apresenta sob a ideia de uma autoconstrução absoluta da razão como um 

preconceito restritivo na verdade faz parte da própria realidade histórica. Se quisermos 

fazer justiça ao modo de ser finito e histórico do homem, é necessário levar a cabo 

uma reabilitação radical do conceito do preconceito e reconhecer que existem 

preconceitos legítimos.  (GADAMER, 2017, p. 368) 

 

É tão somente a partir das pré-compreensões de nosso horizonte que poderemos girar a 

roda da compreensão. E o suporte dessas pré-compreensões é a tradição, representativa da 

autoridade que alimenta nossas expectativas em relação ao que vivemos, às coisas com as quais 

nos deparamos, mas que por si só não se tornará a verdade mesma, pois se assim fosse não 

poderíamos efetuar mudanças em nossas compreensões, e por isso mesmo permite que 

mantenhamos um diálogo de entendimento de nossa finitude com a finitude do ser do que se 

quer compreender. 

Certamente, a circularidade da compreensão, para Gadamer, se realiza através desse jogo 

entre aquele que intenta compreender e o próprio a ser compreendido, tendo o tempo como 

“locus radical do acontecimento da compreensão” (KAHLMEYER-MERTENS, 2017, p. 109). 

No processo educativo, essa roda deve girar e uma relação dialógica se estabelecer desde 

o currículo oficial até sua vivência no dia a dia das relações educativas das instituições de 

ensino, considerando-se que essas relações de compreensão jamais deixarão de ser permeadas 

pela tradição. Para Gadamer, mesmo a educação baseada em conhecimentos fundamentados 

não será capaz de libertar o sujeito de uma herança histórica, pois esta está implicada também 

no próprio processo de conhecimento. E assevera sua importância: 

 

O que é consagrado pela tradição e pela herança histórica possui uma autoridade que 

se tornou anônima, e nosso ser histórico e finito está determinado pelo fato de que 

também a autoridade do que foi transmitido, e não somente o que possui fundamentos 

evidentes, tem poder sobre nossa ação e nosso comportamento. (GADAMER, 2017, 

p. 372) 

 

 

No currículo formal de cursos Médio Integrado dos Institutos Federais de Ciência e 

Tecnologia, as relações dialógicas entre os diversos saberes são definidas sob a ótica de uma 

articulação entre as disciplinas de formação geral e as de formação técnica. A rigor, essa 

articulação visa uma formação científica e humanística do futuro trabalhador. 

 

[...]a política de ensino médio foi orientada pela construção de um projeto que supere 

a dualidade entre formação específica e formação geral e que desloque o foco dos seus 

objetivos do mercado de trabalho para a pessoa humana, tendo como dimensões 

indissociáveis o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia. (BRASIL, 2007, p. 06) 
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De certa forma, a construção de uma cadeia curricular que apreenda essas dimensões, 

tendo como precípua intenção o respeito às possibilidades de ser dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo e não sua obrigatória disposição ao mercado de trabalho posto, seja talvez 

o grande desafio do ensino médio integrado da rede de educação profissional. Não se pode 

negar que parcela desse público opta por seguir caminho diferente do traçado pelo curso 

profissional. Digo isso porque sou um exemplo, já que fui aluna da rede profissional de 

educação, tendo cursado Instrumentação Eletrônica na então Escola Técnica Federal do 

Maranhão e hoje sou uma profissional da educação na área de Arte. Essa é uma opção que deve 

ser permitida ao educando. 

A integração curricular envolvendo as áreas de humanidades e técnicas tem sido a base 

da proposição para formação politécnica nessas instituições, mas sua dinâmica real tem sido 

um desafio para todos os que compõe a cadeia curricular, para os mais diversos segmentos que 

se encontram imbricados nessa relação, principalmente professores e estudantes, no desafio 

acerca do entendimento sobre o que seria, de fato, integrar. 

Como nos fala Ramos: 

 

O conceito de integração, entretanto, vai além da forma. Não se trata de somar os 

currículos e/ou as cargas horárias referentes ao ensino médio e às habilitações 

profissionais, mas sim de relacionar, internamente à organização curricular e do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, conhecimentos gerais e 

específicos; cultura e trabalho; humanismo e tecnologia. A construção dessas relações 

tem como mediações o trabalho, a produção do conhecimento científico e da cultura. 

(RAMOS apud SOUZA, SILVA & SILVA, 2017, p.58) 
 

Para Moura (2012), há que se considerar a integração sob o aspecto da integração dos 

eixos estruturantes do ensino médio integrado, trabalho, cultura, ciência e tecnologia, além das 

conexões das disciplinas do currículo oficial. Interligar esses princípios na própria prática 

pedagógica significaria assumir suas relações precípuas, e exigir do profissional docente uma 

compreensão dos seus sentidos. 

Em primeiro lugar, é preciso asseverar o caráter ontológico do trabalho, ou seja, sua 

conexão com a própria produção da existência humana, como ação de interação entre o ser e a 

realidade, não só como força produtiva do capital e, portanto, que pode ter a ciência e a 

tecnologia imbricadas em seu processo. Tudo isso assume uma dimensão sócio-cultural, na 

medida em que há uma influência direta da cultura de grupos sociais e suas organizações 

políticas e econômicas. 

Não desvencilhar trabalho, ciência e tecnologia da questão do ser, assim como do ser 

cultural, implica necessariamente evidenciar a impossibilidade de controle total ou permanente 
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da razão sobre os processos de produção de conhecimento e suas aplicabilidades, como 

apregoado pela educação tradicional, e de nossa própria realidade de ser nesse contexto. 

Assim, a educação profissional pode promover a formação de trabalhadores que não se 

vejam apenas como especialistas técnicos, reduzidos a habilidades e competências a serviço da 

produção ou controle de sistemas industriais, mas que se constituam enquanto um emaranhado 

de relações que não estarão, nem devem estar, à margem de suas compreensões. E isso significa 

estar aberto às possíveis vulnerabilidades que o percurso de aprendizagem e de aplicabilidade 

do conhecimento podem proporcionar, mais ainda, colocar em jogo suas convicções, expor-se 

ao risco e a auto-crítica. É preciso compreender a inexistência de controle absoluto neste 

processo dialógico, o que não significa o caos, mas apenas que compreensões não são 

definitivas. 

Gadamer sinaliza uma implicação ética nesse percurso ao entender que a modernidade 

negligenciou o poder da tradição e da solidariedade cobrindo de importância exagerada a 

especialização. A respeito dessa ideia nos fala LAWN (2007, p. 148): 

 

No trabalho “As limitações do profissional”, Gadamer vê na vida cultural moderna 

uma ênfase exagerada no culto da especialização. Quando questiona a dependência na 

cultura moderna do papel do profissional, Gadamer está, mais uma vez seguindo 

Heidegger. A rejeição de Heidegger da ciência e da tecnologia moderna faz parte de 

um argumento maior sobre o domínio da metafísica. A ciência e a tecnologia, 

efetivamente, contribuem para a tendência, na Modernidade, do esquecimento da 

questão do ser. (LAWN, 2006, p. 148) 

 

 

Nas limitações que o exagero das especializações de uma sociedade burocratizada 

impõem à  percepção de que há “profundas solidariedades que fundamentam todas as normas 

da vida humana” (GADAMER apud LAWN, 2006, p. 149) emergem distorções acerca da 

dialogicidade do conhecimento, de sua aplicabilidade e, portanto, da relação teoria/prática. 

A fragmentação e a possível hierarquia de conhecimentos se impõem quando a educação 

adere rigorosamente à lógica da epistéme científica, anulando uma condição necessária de 

entendimento do “todo”. Compreender a totalidade é um aspecto fundamental na interpretação, 

pois representa a medida do pensamento que abarca e abraça o sentido do ser, dimensão 

esquecida, segundo Heidegger, na caminhada do pensamento ocidental. 

Para Heidegger, a questão do Dasein (ser-aí) é primordial e condição para a compreensão 

(HERMANN, 2002). Traduz a finitude e temporalidade de nosso modo de ser no mundo. 

Conceito do qual não podemos simplesmente prescindir quando estamos à procura de respostas 

às nossas inquietações. Se construímos um caminho educativo que coisifica o ser de tudo que 
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nos rodeia, como se fosse possível separarmos-nos absolutamente da physis (natureza) do que 

se quer compreender, preparamos o terreno para a formação tecnocrata. 

Como nos fala Hermann (2002, p. 32) acerca da filosofia pré-socrática, tão cara à 

condução do pensamento heideggeriano, “a physis é a própria emanação do ser” e é na ideia de 

que somos e existimos mergulhados num mundo de relações, num eterno devir, que se sustenta 

a teoria da compreensão heideggeriana de que “o mundo é o próprio ser e o homem é o ser-no-

mundo” (idem, p.34). 

A consciência do existir em relação é que pode permitir a compreensão e solidariedade e, 

portanto, a capacidade de se colocar no lugar do outro para compreendê-lo. Acerca disso, 

quando perguntado, após uma conferência sobre a essência da verdade, se achava possível um 

homem se colocar no lugar do outro, Heidegger leu trecho de uma obra do sábio chinês 

Tschuang-Tsé, intitulada “A alegria dos peixes”: 

 

Tschuang-Tse e Hui-Tse passavam pela ponte sobre o rio Hao e 

Tschuang-Tse diz: “Veja como as carpas nadam graciosamente para lá 

e para cá. Isto é a verdadeira alegria dos peixes” 

“Você não é peixe” diz Hui Tsé, “então como você pode saber de onde 

se constitui a alegria dos peixes?” 

“Você não é eu” responde Tschuang-Tse, “como você pode saber se eu 

não sei de onde vem a alegria dos peixes?” 

“Eu não sou você” confirma Hui-Tse, “e eu não sei o que você sabe. 

Mas eu seu sei que você não é peixe, portanto você não pode saber o 

que os peixes sabem” 

Tschuang-Tse responde: voltemos à sua pergunta. Você me perguntou 

como eu posso saber de onde vem a alegria dos peixes. Na verdade você 

sabia que eu sei, e ainda assim me perguntou. Eu sabia da alegria dos 

peixes, da ponte”. (TSCHUANG apud NETO, 2001, p. 03) 

 

 

Precisamente será sobre princípios éticos de solidariedade e empatia nas intersubjetividades  

que os espaços educativos podem burlar  as regras de competição  que o mercado de trabalho  

e o jugo econômico traçam como únicas regras do jogo da vida burocratizada. 
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4.2- JOGO COMPREENSIVO SOBRE DISCURSOS 

 

A natureza do fenômeno educativo nos leva a acreditar na importância da postura 

dialógica compreensiva apontada por Gadamer. Nas diversas instâncias desse processo, do 

currículo às relações interpessoais dos indivíduos imbricados numa instituição de ensino, para 

desmistificar as relações de força normalmente instituídos. Relações de poder nunca deixarão 

de existir mas certamente sob esta perspectiva poderão ser reavaliadas. 

Como aponta Berticelli (2005, p. 29) sobre o currículo, 

 

O currículo é sempre uma complexa trama de mundos vividos e não de um só mundo, 

pois ele resulta de múltiplas experiências históricas e de projeto para o futuro de 

muitas histórias: as histórias dos educandos junto com as histórias dos educadores, no 

sentido mais amplo de compreensão possível.  

 

Portanto, uma compreensão hermenêutica do currículo enquanto discurso só possível por 

e a partir de sua linguisticidade, dialogicamente construído, corporifica a ideia de integração 

curricular pensada para o médio integrado profissional. 

A ideia de integração no ensino médio, na visão de Ramos (2008), teria três conotações. 

Uma delas, o sentido pedagógico, contido na integração das disciplinas de conhecimento geral 

e específico, é , sem dúvida, a ideia mais presente no imaginário docente. Acerca disso alguns 

relatos consideram que relações de afinidade entre os profissionais, a disponibilidade de tempo 

em comum, e até mesmo a disposição pessoal, têm reflexos sobre a realização de ações 

interdisciplinares, apontada por todos os colaboradores desta pesquisa como imprescindível 

mas considerado, no momento, incipiente e longe do ideal. 

 

 

“[...] os professores, a grande maioria, não é que eles não queiram trabalhar juntos, eles não 

sabem o que fazer. Eu acho que falta a instituição esse acompanhamento mais de perto e dar 

possibilidade ao professor, dando palestras, ok, mas é algo a longo prazo, não é algo do dia 

pra noite[…..] Eu sempre vou trabalhar no sábado interativo com quem eu tenho mais 

afinidade, afinidade pessoal, ou afinidade de tempo, de horário, das pessoas se 

encontrarem.” (Flora-área propedêutica) 
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“E muitas vezes porque a gente nem tá ciente do que o outro professor trabalha, que forma 

que a gente poderia fazer essa parceria, então eu acho que na verdade, o que falta é  

comunicação e incentivo pra que possa acontecer realmente essa  integração, porque de fato 

eu acho indispensável isso” (Pixinguinha- área técnica) 

 

‘Eu percebo que no médio existem algumas disciplinas que elas conseguem conviver com 

mais harmonia umas com as outras no processo da interdisciplinaridade. Também vejo além 

do aspecto das disciplinas, elas se favorecerem nesse processo, também a questão de empatia 

entre as pessoas, que, na realidade eu analiso que isso é maior do que o aspecto de ser da 

propedêutica ou ser técnico. Essa relação  com outro, essa empatia, faz com que se 

desenvolva projetos de interdisciplinaridade ou não.” (Bethânia- área propedêutica) 

 

As relações intersubjetivas entre docentes inserem um desafio às articulações 

pedagógicas necessárias à integração curricular. Talvez algumas dessas relações carreguem em 

si a maneira, segundo a qual, diz Gadamer, a compreensão do outro esteja vinculada à referência 

a si mesmo, ou seja, uma relação reflexiva. “Ele pretende conhecer por si mesmo a pretensão 

do outro, pretende inclusive compreendê-lo melhor que ele mesmo se 

compreende”(GADAMER, 2017, p. 469). Pode, dessa forma, criar níveis de tensão entre um e 

o “estranho”. 

No desenvolvimento de suas ideias sobre experiência do tu, Gadamer (2017) salienta que 

“é uma ilusão considerar o outro como um instrumento que se pode abranger com a vista e 

dominar totalmente” ( idem, p. 470). Por isso assevera o que considera um correlato de elevada 

experiência hermenêutica do tu. 

 

[…] na relação inter-humana o que importa é experimentar o tu realmente como um 

tu, isto é, não passar ao largo de suas pretensões e permitir que ele nos diga algo. Para 

isso é necessário abertura. Mas, por fim, esta abertura não se dá só para aquele a quem 

permitimos que nos fale. Ao contrário, aquele que em geral permite que se lhe diga 

algo está aberto de maneira fundamental. Sem essa abertura mútua, tampouco pode 

existir verdadeiro vínculo humano. A pertença mútua significa sempre e ao mesmo 

tempo poder ouvir uns aos outros. Quando dois se compreendem, isto não quer dizer 

que um “compreenda” o outro, isto é, que o olhe de cima para baixo. E igualmente, 

“escutar alguém” não significa simplesmente realizar às cegas o que o outro quer. 

Agir assim significa ser submisso. A abertura para o outro implica, pois, o 

reconhecimento de que devo estar disposto a deixar valer em mim algo contra mim. 

(GADAMER, 2017, p. 471-472) 
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A analogia entre as relações interpessoais a partir da relação eu-tradição (outro) reafirma 

a importância das alteridades e do abrir-se ao risco no jogo da compreensão, mantendo-se 

disponível para outras verdades que não, necessariamente, as suas. 

Os preconceitos, que têm um sentido positivo na teoria gadameriana, constituem uma 

condição sine qua non para a compreensão, assim, nas relações deve-se ter em conta o quão 

importante é perguntar a partir dessas pré-compreenssões, e ouvir o outro. Para Gadamer há 

sempre a possibilidade de entendimento e, para isso, afirma a importância também de se buscar 

os laços comuns que sempre podem existir, e nas experiências educativas elas, certamente, se 

apresentarão. 

Assim, 

 

Apesar das distorções linguísticas através das estruturas intervenientes do poder, 

classe social, gênero ou as excentricidades do inconsciente, para a maior parte temos 

que aceitar que “já percorremos um longo caminho juntos” antes de enfatizarmos o 

estágio no qual devemos viajar separados. ( LAWN, 2007, p. 145) 
 

 

 

O posicionamento de um docente chama a atenção ao discorrer sobre pesquisa e extensão 

como integradoras de saberes. 

 

“Eu acho que aqui, a área propedêutica e a área técnica, apesar de não estar ainda da 

forma como deveria, mas já existe uma interação maior. E isso muito por conta dos trabalhos 

de pesquisa. A pesquisa, a extensão. A extensão vem tomando uma proporção maior 

ultimamente mas é sempre uma coisa mais desafiadora.”(Cauby- área técnica) 

 

Ao ser questionado onde entrariam as ciências humanas nos projetos de caráter técnico 

descritas: 

 

“Olha, não me deparei pra refletir a respeito disso mas o que eu percebo é isso, que 

essas comunidades rurais elas são carentes mesmo, de verdade, em tudo. Até a forma de eles 

conseguirem se posicionar, falar pra vc é uma dificuldade muito grande. Quando ele começa 

a ser assistido, o pessoal já desenrola mais. É incrível, vc lá pra fazer um trabalho, o pessoal 

pra começo de conversa tem até medo de sentar com vc pra falar e tal. Depois de um certo 

tempo essa essoa já começa que aquilo dali é pra ele mesmo, começa a se soltar, tá mais 

junto de vc. Só que, por ser mais técnico, a gente vai muito com informação técnica. Eu vejo 

que eles precisam de outro tipo de informação também, talvez a gente pudesse ajudar mais de 
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uma forma mais completa, inclusive nesses momentos se tivesse trabalhos também sendo 

feitos na parte de linguagem, por exemplo. Essas comunidades rurais elas são desassistidas 

mesmo. Vc chega lá e não tem que não se compadeça daquela situação. O cara demanda de 

tudo ali. Entendo quando vc pergunta sobre as ciências humanas mas a gente tá tentando, 

sempre trabalhar desse jeito, com uma interdisciplinaridade maior, os professores que vão 

acompanhar isso ai, muitos deles são só colaboradores dentro da pesquisa, aí começam a 

identificar algum tipo de fragilidade lá que eles possam contribuir.” (Cauby- área técnica) 

 

Para Gadamer, a tecnologia não deve  significar o alheamento das inevitáveis relações 

culturais e de todas as implicações por elas impostas, sua aplicações certamente não devem ser 

racionalizadas ao extremo. Para ele, “quanto mais racionalizada se torna a esfera da aplicação, 

mais o exercício correto do julgamento, bem como a experiência prática no sentido exato da 

palavra, deixa de acontecer” (apud LAWN, 2007, p. 151). Aponta, por exemplo, em seus 

escritos sobre saúde e prática médica, a importância da formação do profissional solidário. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

O profissional habilidoso não é somente tecnicamente adepto, mas possui também um 

repertório de “excelências” apropriadas. Um bom médico, nós poderíamos dizer, tem 

boas “maneiras”, especialmente se detectarmos lealdade de caráter, cuidados, 

cooperação, persuasão sutil, etc. É no diálogo com o paciente que essas características 

éticas são manifestadas, pois somente quando o paciente está na posição de articular 

a natureza da dor, do desconforto e da ansiedade é que o processo de cura pode 

começar. Boa prática médica é essencialmente dialógica. (LAWN, 2011, p. 152) 
 

 

O professor, mesmo sem, aparentemente, perceber essa conexão de saberes na aplicação 

do conhecimento, nos projetos técnicos, visivelmente sente a complexidade a que as ações 

extensionisas permitem vislumbrar e aponta a importância da postura interdisciplinar com as 

ciências humanas. 

A formação responsável de engenheiros agrônomos, Enólogos e técnicos em agricultura 

e agropecuária, diante de uma crescente mobilização política de forças econômicas da indústria 

dos agrotóxicos e dos grandes produtores do mundo do agronegócio, por exemplo, é obrigação 

ética importante, e possível através do diálogo interdisciplinar. 

Algumas das relações perceptíveis durante esta pesquisa subsumem hierarquias de 

conhecimento sutis que revelam posicionamentos de juízos de valor. Como relata um professor, 

ao descrever sua percepção de uma espécie de “status de disciplinas”: 
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“Eu vejo assim, que às vezes essa questão artística, e não só da arte mas também das 

propedêuticas, às vezes sendo algo do tipo complementar, não é tão valorizado,  não tem o 

prestígio, digamos assim, tão grande como o agrônomo, como um zootecnista. Daí a 

necessidade que tive de ir também pra área da zootecnia, até mesmo por uma questão 

também de valorização profissional” (Pixinguinha- área técnica) 

 

A percepção de integração curricular para além do sentido pedagógico, por exemplo sob 

a perspectiva de integração das dimensões da vida (RAMOS, 2008), se apresenta como uma 

perspectiva possível em que as estruturas de hierarquia poderiam ser amenizadas. Se o enfoque 

da dinâmica educativa se situar em nível de criação de mão-de-obra, podemos estar diante de 

uma compreensão do currículo mais distante do sentido unitário e da politecnia na formação 

profissional. 

À provocação sobre que relevância experiências com arte teriam no percurso formativo 

da educação profissional, as falas se apresentam sob duas perspectivas, uma mais pragmática,  

que não pode, evidentemente, ser desconsiderada, ou mesmo menorizada em importância, e 

outra mais relativa à percepção do ser. 

 

 

“Você tem uma consolidação de conteúdo porque hoje na verdade nosso desafio maior tá 

sendo conquistar esse aluno. Antes a gente só precisava passar o conteúdo e tal, todo mundo 

já tinha uma noção de que precisava se dedicar àquilo mas hoje em dia o aluno, eu percebo 

isso, por mais que ele tenha uma condição maior, tecnológica, de atingir mas se ele não se 

sentir desafiado, se não se sentir provocado ali, ele acaba não correspondendo mas eu vejo 

que quando a gente começa a trabalhar com algumas coisas desse tipo como maquete, ou até 

desenho voltado pra aquilo, já pensamos aqui em jogos [...] é diferente demais a forma como 

ele aprende. (Cauby- área técnica) 

 

À luz da teoria gadameriana, a arte toma o sentido incomum de permitir acesso a verdades 

sobre o mundo, mas não apenas a partir de uma subjetivação individual de quem a vivencia. As 

atividades artísticas possuem um processo que se assemelha muito a um jogo, e um jogo 

imprevisível. Talvez esse seja um fator relevante para compreender esta fala sobre a arte como 

“facilitadora” de aprendizagens. 
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As possíveis interações dos aspectos objetivos e subjetivos proporcionadas por atividades 

que envolvam alguma linguagem artística, como num jogo, podem conduzir pelas vias do 

lúdico o processo de aprendizagem. Quando o professor coloca que o estudante precisa se sentir 

desafiado para corresponder às expectativas, numa disciplina que envolve um grande aporte de 

cálculos matemáticos, como é o caso, e este desafio tem contornos estéticos e lúdicos, como a 

construção de maquetes, o desenhos de estruturas de controle ou mesmo o jogo digital, o 

impulso da criação representa uma experiência pedagógica que intenta a compreensão “tátil”, 

enquanto “sensibilidade e capacidade de percepção de situações” (GADAMER, 2017, p. 52) de 

aspectos abstratos complexos. 

 

 

 

“[...]porque a Arte permite que a pessoa converse, que ela se expresse, que ela toque umas às 

outras de uma maneira geral, e isso vai ser de grande serventia na vida do ser humano, não 

só como estudante mas como ser humano, vai ter uma percepção  mais abrangente de tudo.” 

(Tom- área técnica) 

 

“[...] acho que abre a cabeça do aluno em relação à participação dele ser no mundo, o que 

ele é no mundo, acho que a arte proporciona esse diálogo” (Flora- área propedêutica) 

 

“De maneira geral eu acho que é fundamental você ter um movimento ou algum momento 

pro educando ter essa formação, pelo menos uma iniciação nessa área específica, porque 

você vem fazer um curso profissional muito tecnicista, tem que ter um lado humano da coisa” 

(Noel- área técnica)  

 

“A formação dele como pessoa, como cidadão. Ter uma visão artística das coisas. Eu acho 

que contribui pra ser uma pessoa mais sensibilizada. Uma pessoa que tem uma visão, que 

consegue enxergar coisas que outras não conseguem.” (Science- área propedêutica) 

 



50 
 

É muito comum creditar à arte o poder de nos arrancar do mundo real, numa espécie de 

alienação da realidade, o que, possivelmente, nos leva a associar a arte ao puro mergulho no 

mundo dos sentimentos. A respeito disso Eduard Hanslick, em seu “Do Belo Musical”, 

responde aos adeptos e defensores da música programática, afirmando ironicamente não 

conhecer uma única regra de composição que tenha como princípio norteador a ideia de um 

sentimento. Tem em comum com as ideias de Gadamer, guardadas as diferenças, a ênfase sobre 

o objeto de arte e não no efeito deste sobre o sujeito, a título de criticar o excesso de subjetivação 

da estética romântica. No entanto a hermenêutica lhe atribui a capacidade, em sua relação 

dialógica com o apreciador, de revelar verdades sobre o mundo e sobre nosso modo de ser nele. 

Assim, no sentido da autocompreensão da experiência com arte, é que nos fala Gadamer: 

 

 

O panteão da arte não é uma atualidade atemporal que se revela à consciência à 

consciência estética pura, mas a obra de um espírito histórico que se reúne e se 

congrega historicamente. Também a experiência estética é uma forma de 

autocompreender-se. (GADAMER, 2017, p. 148-149) 

 

 

 

“[…] eu creio que arte ela é relevante, ela é necessária, como qualquer área do 

conhecimento porque ela nos permite desenvolver determinadas habilidades que são de 

extrema necessidade para o mundo do trabalho” (Chiquinha – área propedêutica ) 

 

A consciência histórica dá sentido a algumas interpretações mais pragmáticas da arte, 

afinal estamos diante de cenário que há mais de dois anos aproxima a formação profissional da 

clássica educação para o trabalho como formação de mão-de-obra, que, na verdade, sempre 

esteve sorrateira nos meandros da educação profissional brasileira e está no imaginário 

pedagógico de alguns profissionais, para os quais as artes são consideradas sob a conotação da 

chamada economia criativa, propulsoras da criatividade tão cara na cena sóco-econômica. Essa 

perspectiva pedagógica, no entanto, corre o risco de limitar as compreensões e expectativas 

acerca dessas experiências.   

 

 

 

“Acho que arte acima de tudo é algo indispensável  porque eu acho que é uma forma até de 

estimular o pensamento crítico” (Pixinguinha – área técnica) 
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Considerando-se uma importância da experiência estética na formação de subjetividades, 

defendida aqui a partir do pensamento gadameriano, se considera os impulsos de criação ou de 

contato com obras de arte como autoformativos. A fala do professor indica sua expectativa de 

que a arte contribua com a formação para o pensamento crítico dos estudantes em formação, 

talvez num momento em que se vem questionando referenciais tradicionais ou, contrariamente, 

a multiplicidade de referenciais do mundo contemporâneo.   

 

 

“[…] a hora que diz “vamos desenvolver uma atividade de artes ali”, o aluno vai, se envolve. 

Infelizmente a gente ainda tem professores, colegas que não vêem com bons olhos. Eu, 

particularmente, vejo com uma coisa positiva, você ter envolvimento artístico, porque você 

não vai impedir de nada, na verdade é um algo a mais, é um “plus”, é uma coisa que 

inclusive ele já tem, um dom, que ele vai só despertar ali, naquele momento, enfim, eu só 

consigo ver com bons olhos e queria muito que a instituição como um todo enxergasse isso e 

não ficar apenas com “ah, artes é só pro ensino médio, não artes é pra instituição, artes é 

pra todos.” (Noel – área técnica) 

 

Gadamer nos fala acerca do sentido de formação (Bildung), a qual diz seguir a definição 

de Hegel: 

 

A essência universal da formação humana é tornar-se um ser espiritual, no sentido 

universal. Quem se entrega à particularidade é inculto (ungebildet), é o caso de quem 

cede a uma ira cega sem medida nem postura. Hegel demonstra que , no fundo, essa 

pessoa carece de poder de abstração: não consegue abstrair de si e ter em vista um 

sentido universal, pelo qual paute sua particularidade com medida e postura. (2017, 

p. 45-46) 

 

 

Estamos sempre em processo do devir para o ser, pois esse processo de formação, tal qual 

o entende a hermenêutica filosófica, é um processo ontológico constante. O professor da fala 

entende que a formação do estudante, independente da modalidade a que está ligado 

institucionalmente, pode ser ampliada para além do que institui a estrutura curricular de seu 

curso. Vê, nesse sentido a arte como algo a mais, como ele mesmo relata, um “plus”. Mas a 

instituída formalização e estruturação do ensino, interpretada por muitos na sua maior rigidez 

curricular, leva à negação de relevância de conexões, inclusive com experiências como a arte. 
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“Quando você começa a ver a matemática nos padrões da natureza, como no crescimento da 

raiz de uma árvore ou a carapaça do náutico, que é um marisco, que ela cresce em 

proporção áurea, e o número  áureo que é o chamado número de ouro, ele já foi utilizado por 

diversos artistas…..Por isso que eu digo que a matemática e a arte tem tudo a ver, e a 

filosofia.” (Science – área propedêutica) 

 

 

A formação tem “um sentido universal e comunitário” (Gadamer, 2017, p. 54) e tem um 

ideal de sabedoria, que podemos, de certa maneira, sentir na fala do professor. Infelizmente, o 

mesmo docente afirma que boa parte dos alunos não consegue fazer as conexões entre os 

conhecimentos de maneira a ampliar suas possibilidades de significar o mundo. Essa seria uma 

experiência de interdisciplinaridade, que creio poderia ser efetivada não necessariamente 

apenas sob a efetiva participação de docentes em torno de um projeto multidisciplinar, e 

dependeria também do tipo de formação dos próprios profissionais. 

Acerca da provocação feita sobre que tipo de experiências com arte os professores 

vivenciavam no seu dia-a-dia, quatro dos docentes entrevistados tinham experiências com 

música, tocando algum instrumento (violão, violino), participando de grupo coral e até 

experiências com composição na música popular. Outros descreveram terem vivência com a 

arte da fotografia e alguns o desejo e prazer com cinema, shows e curiosidades acerca da cultura 

de outros lugares conhecidos em viagens. 

 

 

“Eu amo por exemplo, ver o festival de sanfona, ver, por exemplo, a missa do vaqueiro, que é 

uma coisa cultural. Ultimamente eu tô numa jornada que se chama “Jornadeiros 

fotográticos”, eu acabei de entrar nisso daí que meu marido já está.” (Mercedes – área 

propedêutica) 

 

“[...] eu cresci num contexto de música. Meu pai era maestro levava desde criança pra 

assistir aulas com ele e tal, então a gente teve esse contato com a música, eu e meus irmãos.” 

“Tem orquestra na igreja. Todas as igrejas tem. Nós tocamos na orquestra. Eu, todos os 

cultos que estou presente, eu toco. Ela (a esposa), como as organistas...só tem um órgão na 

igreja, aí tem um rodízio, então às vezes ela passa alguns dias sem tocar. Sempre a gente 

toca, em casa ela tem o instrumento, sempre junto a gente fica louvando a Deus lá.”( Moacir 

– área técnica) 
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Minha relação com a música, eu faço canto coral, eu gosto de ouvir musica, eu venho pro 

trabalho, eu volto pro trabalho ouvindo musica […] faço parte do coral da igreja que eu 

frequento, Igreja Batista, desde muito tempo, eu fico ali entre soprano e contralto, eu acho 

que agora eu to caminhando pro contralto, mas isso é natural mesmo da voz, do 

amadurecimento da voz, mas eu gosto muito do canto-coral.”(Chiquinha – área 

propedêutica) 

 

“Na verdade eu vivencio arte desde que eu sou muito pequeno. Eu gosto de arte , na verdade. 

Eu faço aula de canto, eu faço aula de violão. Agora tô fazendo aula de composição.”( Tom – 

área técnica) 

 

 

Não seria justo exigir desses profissionais conhecimentos sobre o mundo das artes de 

maneira a cobrar-lhes ações pedagógicas consistentes em relação à construção e percepção 

estéticas em sintonia com os aprendizados de suas áreas específicas, mas não se pode negar que 

as experiências pessoais cotidianas com arte a que quase todos nós temos acesso diariamente e, 

principalmente, as experiências diretas de criação em linguagens de arte, e que estes 

profissionais vivem,  podem suscitar descobertas sobre o ser da arte como forma característica 

de relação com o mundo e consigo mesmo, e certamente fazer entender que criar, imaginar, 

perguntar, ouvir e aprender estão intrinsecamente ligados. É importante que profissionais da 

educação, de uma maneira geral, contribuam para o entendimento de que abordagens científicas 

e intuitivas ou emocionais são complementares e igualmente importantes, e uma via de 

entendimento se dá quando se considera que arte e educação são “dois fenômenos 

profundamente humanos. E interpenetrantes.” (DUARTE JÚNIOR, 1981, p.18) 
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5. DIÁLOGOS INTERCULTURAIS: A CENA DO JOGO 

 

 

Ainda tenho presente em minha memória algumas cenas dos tempos de Escola Técnica 

Federal do Maranhão. Recordo a quadra de esportes no centro da estrutura que abrigava salas 

se aula e setores administrativos. 

 

Imagem 6: Quadra de esportes Instituto Federal do Maranhão 

 
         Fonte: Página do facebook do Memorial do Instituto Federal do Maranhão  

 

Na falta de uma imagem da década de 1980, vejamos esta foto de período anterior, que 

retrata minha memória. Um curioso, mas interessante layout em que um espaço esportivo ocupa 

o centro físico de uma estrutura educativa. Simbólico. 

Hoje não é mais assim, há alguns anos, no lugar da quadra, foi construído um prédio 

espelhado para abrigar a não menos importante Bilbioteca do Campus Monte Castelo do 

Instituto Federal do Maranhão (IFMA). 
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Certamente que a presença de uma quadra no centro da estrutura pode ter-se dado por 

alguma necessidade no processo de implementação da instituição, mas, ao mesmo tempo me 

remete à percepção da importância de espaços que promovam o tipo de interação que atividades 

culturais, como esporte, arte e espaços de leitura podem proporcionar. 

Voltemos à foto! A quadra era um lugar de encontros, disputas, conversas, lugar de ideias. 

Saindo de salas administrativas ou de salas de aula, tudo convergia para a quadra, para a vontade 

de jogar!  

Este trabalho apresenta, como proposta de intervenção, a implantação do Núcleo de Arte 

e Cultura (NAC) do Campus Petrolina Zona Rural, do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, como espaço de diálogo e pensamento sobre a arte e cultura. Propõe diretrizes 

que devem conduzir suas ações e uma sugestão de plano de ação para o início de suas atividades, 

previsto para o ano de 2019. 

Esse espaço cultural não se situará no centro físico do campus, mas suas ações poderão 

deslocar-se dentro dos mais variados espaços e representar mais uma oportunidade para 

desconstruir preconceitos, problematizar questões relativas a arte e cultura, não apenas em seus 

aspectos técnicos mas também afetivos, e ampliar parcerias para ações de política cultural.  

Antecedendo esta formatação de núcleo, no ano de 2013, através de projeto de extensão, 

foi criado o Núcleo de Música, uma escolha ligada a minha formação, núcleo que existiu como 

espaço educativo de convivência e troca de experiências com a comunidade através de 

atividades como a prática de Fanfarra. 

 

 

Imagem 7: Fanfarra do Campus Petrolina Zona Rural do IF Sertão-PE 

 
          Fonte: arquivo pessoal 
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A Fanfarra do Campus é uma atividade que reúne alunos de quase todas as modalidades 

oferecidas na instituição, médio integrado, subsequente e superior, e constitui uma das ações 

do núcleo que se tornaram permanentes. 

Apresentações culturais em parceria com outros projetos como o “Quintas Culturais”, 

criadas pela interação com a bibliotecária, uma professora de Língua Portuguesa e uma da área 

de Zootecnia, além de cursos, oficinas, workshops, fizeram parte das atividades desenvolvidas 

até o ano de 2017. 

 

Imagem 8: Workshop de Sanfona 

 
          Fonte: arquivo pessoal 

 

 

          Imagem 9: Oficina de Violão Popular 

           
            Fonte: arquivo pessoal 
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            Imagem 10: Projeto Quintas Culturais 

 
          Fonte: arquivo pessoal 

 

Ampliar o raio de ação concebendo um espaço de debate e criação para além da música, 

articulado por um corpo multidisciplinar, devidamente institucionalizado, é o que aqui se 

propõe.  

Para que seja possível a implementação, já em andamento, deste projeto, iniciou-se uma 

série de diálogos com setores da gestão do campus Petrolina Zona Rural que, prontamente, 

através de emissão de portaria, criou um grupo de trabalho para a elaboração de regimento do 

novo núcleo, aprovado pelo Conselho do Campus no mês de agosto deste ano.  

Com a participação de representantes de todos os segmentos, alunos, docentes e técnicos 

administrativos, foi criado uma minuta de regimento que define os objetivos, atribuições, 

composição de membros e outras normatizações, aqui presente no apêndice deste trabalho. 

O documento determina como função do Núcleo, apoiar e desenvolver projetos, 

programas, cursos, eventos e ações culturais articuladas ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

portanto, abrindo espaços para ações que permitam diálogos entre saberes e subjetividades, de 

maneira a contribuir para a implementação de uma perspectiva menos vertical do currículo e 

amplificar o espaço de experimentações com arte na vida acadêmica.  

Há um grande leque de questões que podem ser abordadas, discutidas ou, simplesmente, 

vivenciadas no âmbito de espaço educativo tão heterogêneo como um Instituto Federal de 

Educação, mas que guarda elos muito fortes entre seus atores. Caberá ao Núcleo de Arte 

contribuir para a provocação, por exemplo, da importância de existência, na instituição, de uma 

política cultural consistente, e exercer um papel não só de mediação, mas também de produção 

cultural. 
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Para isso apresenta entre seus objetivos contribuir com uma política cultural baseada no 

reconhecimento da multiplicidade de expressões culturais e da importância de democratização 

do acesso a arte e a cultura, entendendo a relevância dessas experiências na formação dos 

estudantes da educação profissional.  

Pensando as identidades como fluidas e dispostas à reinvenção e a importância do 

exercício, tanto da superação de uma perigosa homogeneização quanto da armadilha da 

guetização cultural, propõe um modelo desafiador que poderia provocar uma discussão acerca 

de possibilidades como o pós-currículo, dito assim por Sandra Corazza: 

 

Um pós-currículo é aquele, como seu próprio prefixo diz, um currículo que pensa e 

age inspirado pelas teorias pós-críticas em educação (cf. Corazza, 2001; Silva, 1999). 

Pensa a partir de perspectivas pós-estruturalistas e pós-modernas, pós-colonialistas e 

multiculturais (cf. Canen e Moreira, 2001) e com conceitos criados pelos estudos 

culturais e feministas, gays e lésbicas, filosofias da diferença e pedagogias da 

diversidade. ( CORAZZA, 2005, p. 103) 

 

 

Na verdade, a importância de uma concepção curricular que sinalize um contraponto às 

ideias mais utilitaristas e instrumentais da educação profissional, posta no seio da competição 

mercadológica, se insere na expectativa de contribuir para o enfrentamento dos desafios da 

contemporaneidade. Talvez pudéssemos considerá-lo híbrido, não importa tanto. Entre tantas 

possibilidades colocadas à mostra, importa não incorrer num possível equívoco da frenética 

fragmentação que tanto criticamos. O discurso gadameriano de compreensão, nesse sentido, é 

um alento necessário e torna possível compreender de maneira hermenêutica uma estrutura tão 

complexa.  

Alguns críticos classificam como utópica a relativização do significado na interpretação 

hermenêutica e, por consequência, a postura compreensiva do acordo, da “confiança no desejo 

do outro de alcançar, em boa-fé, o entendimento” (LAWN, 2007, p.169). Pesa sobre sua teoria, 

de forma semelhante às teorizações pós-modernas, pós-estruturalistas, a crítica de um ingênuo 

apoio ao status quo, desta feita pela importância atribuída à tradição no processo de 

compreensão da realidade. 

Afora a normalidade das críticas e sua posição diante dos acirramentos políticos durante 

a segunda guerra, sua longa vida e seus trabalhos teóricos inspiram os que defendem a 

inexistência de uma verdade infalível e definitiva, acessível apenas por determinado caminho 

metodológico. Sua determinação em ver no diálogo que se estabelece, queiramos ou não, diante 

da realidade que nos cerca, revela a via de acesso, inclusive, à importante prática do ouvir o 

outro, fundamental na vida e nos processos educativos. 
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Seu pensamento muito se alinha às perspectivas de uma educação atenta à percepção de 

que uma formação baseada unicamente nos preceitos do método científico não seja suficiente 

para abarcar nossas experiências de ser no mundo. Sua ideia de formação como auto-formação 

tem implicações sobre um contexto educativo que objetiva ir além dos modelos 

epistemológicos que pensam o conhecimento apenas como forma de dominação da phisys, do 

outro. 

O Núcleo de Arte e Cultura do Campus Petrolina Zona Rural do Instituto Federal do 

Sertão Pernambucano deve se colocar como espaço aberto ao fluxo da arte e cultura, de forma 

a dar voz aos discursos e propiciar as tensões necessárias para o afloramento de reflexões, da 

auto-formação e do entendimento. Pode contribuir para mudanças de postura. 

Sem dúvida que a chamada cultura do ódio e da intolerância tão diagnosticada nos últimos 

tempos de nossa realidade merece que entremos em campo para o jogo, assentados na ideia do 

diálogo e da reconciliação possível entre os discursos. Tão importante quanto, é não perder de 

vista a necessária criticidade das estruturas de poder que se configuram na atualidade. 

Ambientes educativos como os Institutos Federais têm um papel importante no processo 

formativo de trabalhadores leitores reflexivos, inclusive sobre os meandros da estrutura de 

poder que se alinha, por exemplo, ao chamado mercado de trabalho. É extremamente importante 

que o desenvolvimento dos potenciais produtivos do indivíduo deva se dar primordialmente 

para a melhoria de ser do mesmo e não para a pura satisfação do mercado de trabalho. Assim, 

espera-se que uma hierarquização de saberes no meio acadêmico profissional seja suplantado 

pelo desejo maior do indivíduo que conhece. 

A experiência com arte representa uma possibilidade de fuga do pragmatismo, do sentido 

utilitarista do conhecimento, e abre espaços de diálogo, se adequadamente construída como 

experiência de sentido, pois permite ao sujeito colocar em jogo suas supostas verdades, abrindo 

espaço para o diálogo em que não prevalece necessariamente nem o discurso técnico-

metodológico nem a sua subjetividade pura, construindo sentidos na própria dinâmica de um 

processo não linear, imprevisível (HERMAN, 2002),  

 

 

Nada é mais importante para o homem do que viver em compreensão mútua com seus 

semelhantes. Nada apela tanto para sua compreensão quanto os vestígios perdidos do 

homem que tornaram a vir à luz e lhes são dirigidos. Sempre que entramos em contato 

com as formas significativas (sinnhaltige Formen) por meio das quais uma outra 

mente se nos dirige, encontramos nossas capacidades interpretativas ansiosas por ficar 

a saber o sentido contido nessas formas. Do discurso efêmero aos documentos 

duradouros e restos silenciosos, da escrita aos chiffres e símbolos artísticos, da 

linguagem articulada à representação figurativa e musical [...] em suma, sempre que 
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algo da mente de um Outro acerca-se de nós há um desafio à nossa capacidade de 

compreender proveniente da esperança da revelação. ( BETTI apud JÚNIOR, 2005, 

p.10) 

 

O Núcleo de Arte e Cultura carrega na sua própria nomenclatura a força de dois campos 

controversos mas complementares. Cultura é um conceito de extrema complexidade, como 

atestam antropólogos, cientistas sociais, mas o entendimento aqui pretendido se aproxima do 

que nos indica Hammes sobre como a hermenêutica filosófica compreende esse conceito:    

 

Uma identidade cultural, porém, não pode ser reduzida a uma única tradição ou escopo 

de significação cultural – por exemplo, a uma identidade cultural étnica, racial, 

religiosa, nacional, sexual, de gênero ou de qualquer significante cultural particular. 

Uma cultura é porosa, fluida, dinâmica e passível de mutuações ou transvalorações 

radicais, enfim, toda cultura pode ser combinada com uma outra ou mais culturas 

diferentes, num complexo processo conhecido como hibridismo cultural. (HAMMES, 

2012, p.15) 
 

 

A hibridação cultural discutida por Canclini no final dos anos 1980 já apontava para o 

híbrido como um conceito, ou mesmo, fenômeno muito caro. Ele mesmo, filósofo e antropólogo 

argentino radicado no México, discute o trânsito de bens simbólicos e o hibridismo cultural 

gerados por fatores como a globalização. Questiona: “Porque a questão do híbrido adquiriu 

ultimamente tanto peso se é uma característica antiga do desenvolvimento histórico?” 

(CANCLINI, 2015, p.17), e aponta: 

 

 

Já não basta dizer que não há identidades caracterizadas por essências autocontidas e 

aistóricas, nem entendê-las como as formas em que as comunidades se imaginam e 

constroem relatos sobre sua origem e desenvolvimento. Em um mundo tão 

fluidamente interconectado, as sedimentações identitárias organizadas em conjuntos 

históricos mais ou menos estáveis (etnias, nações, classes) se reestruturam em meio a 

conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais. As diversas formas em que os 

membros de cada grupo se apropriam dos repertórios heterogênios de bens e 

mensagens disponíveis nos circuitos transnacionais geram novos modos de 

segmentação: dentro de uma sociedade nacional, por exemplo, o México, há milhões 

de indígenas mestiçados com os colonizadores brancos mas alguns se “chicanizam” 

ao viajar aos Estados Unidos; outros remodelam seus hábitos no tocante às ofertas 

comunicacionais de massa; outros adquiriram alto nível educacional e enriqueceram 

seu patrimônio tradicional com saberes e recursos estéticos de vários países; outros se 

incorporaram a empresas japonesas e fundem seu capital étnico com os 

conhecimentos e as disciplinas desses sistemas produtivos. (2015, p. 23-24) 

 

A se manter o devido cuidado ao “utilizar” as análises de Canclini acerca da realidade 

cultural latino-americana num contexto educativo restrito às instâncias dos Institutos Federais, 

entendo que as configurações pedagógicas proporcionadas pelo processo de verticalização do 

ensino nessas instituições, e mesmo a heterogeneidade dos que compõe seu corpo de servidores, 
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advindos de diversas partes do país e até de outros países, e estudantes de diversas faixas etárias 

e de diversas cidades, permitem uma reflexão com esse referencial. 

Foi aqui descrito as complexas relações a nível curricular do ensino médio integrado no 

que toca à integração de seus eixos estruturantes, assim como do seu corpo disciplinar. 

Percebemos também, pelos relatos aqui postos, a importância da interação entre os que 

compõem a cena educativa, de que experiências com arte são importantes e podem estar 

presentes para além do espaço disciplinar de um currículo de uma modalidade específica. 

Dessa forma, seguindo o pensamento de Canclini sobre o entrelaçamento de sistemas 

culturais, a porosidade das fronteiras a partir da dinâmica social acelerada com o avanço das 

tecnologias e, portanto, das  modificações nos processos de acesso e consumo de bens culturais, 

penso que a educação profissional proporcionada pelos Institutos Federais deva assimilar, 

definitivamente, a relevância de desconstruir o tradicional processo formativo que hierarquiza 

conhecimentos e, não só propor repensar a dinâmica curricular, mas ampliar e consolidar as 

iniciativas que permitam ultrapassar os limites da compartimentação, relacionando áreas 

aparentemente heterogêneas. 

Como é possível perceber pelas análises de Canclini, as interações culturais entre diversos 

grupos torna os espaços urbanos um complexo transcultural. O próprio autor, para pensar e 

tecer essas relações utiliza uma abordagem interdiscilplinar. Portanto, penso ser possível 

afirmar que todo processo educativo é, por si mesmo, híbrido, à medida em que aprendemos 

constantemente, mesmo que fora da instituição escolar, em processos em que fundimos 

percepções advindas de diversos fenômenos ou fontes de informação, e essas mesclas originam 

novas percepções.  

Essa porosidade das estruturas simbólicas talvez nos permita considerar oportuna a fala 

do antropólogo Sidney Mintiz, quando afirma que “Cultura é, em última análise e finalmente, 

comportamento mediado através de símbolos, e podemos fazer todo tipo de elucubração com, 

e sobre, esta questão”. (MINTIZ, 1982, p. 15)   

Pode-se questionar sobre o fato do conceito cultura poder abarcar a arte desde as formas 

mais tradicionais até as mais híbridas da contemporaneidade. De fato quando falamos em 

cultura de um povo certamente nos vem à mente também sua produção artística, portanto, são 

campos que caminham em relação. 

De fato, o conceito de cultura sofreu uma grande ampliação no século passado com teorias 

no campo científico da antropologia e com o advento dos Estudos Culturais, no entanto, cultura 

e arte, apesar de interrelacionados, se consolidaram enquanto campos distintos. A respeito dessa 

relação, descrita como conflituosa pelo antropólogo Alfred Gell, nos fala Almeida: 
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A negligência da arte por parte da moderna antropologia social é necessária e 

intencional, e deve-se ao fato de que esta é essencialmente, constitutivamente, 

antiarte”. Eis como Alfred Gell (1992:40) interpreta a difícil relação teórica e 

institucional da antropologia com a arte. (ALMEIDA, 1998, p. 01) 
 

 

 

Sabe-se que a relação entre a antropologia cultural e a arte desperta interesses dos que 

vêem como profícua a articulação entre arte e antropologia. Assim, considerando a 

consolidação dos campos é que entendemos a necessidade da nomenclatura proposta, 

afirmando a necessidade de trânsitos e articulações que permitam questionamentos sobre ideais 

estéticos e respeito às alteridades.  

Relações culturais são complexas e inerentes ao processo histórico de civilizações 

inteiras.  Qual não teria produzido arte? Assim, compactuando com a visão de Gadamer acerca 

da arte, ela deve ser entendida como produção simbólica que revela verdades. Como aponta 

Lawn: 

 

A estratégia de Gadamer na discussão da arte não tem o objetivo específico de definir 

a natureza daquilo que é belo ou de estabelecer uma base filosófica para os conceitos 

diferentes de arte; ele quer demonstrar simplesmente que a arte é uma forma de 

verdade sobre o mundo e não um estado alterado do sentimento individual. A arte não 

é uma diversão inocente ou um deleite, mas sim um ponto crucial de acesso às 

verdades fundamentais sobre o mundo e o significado do que é ser humano. A arte  

revela verdades sobre nós mesmos que nenhuma pesquisa científica jamais conseguiu. 

(LAWN, 2011, p. 117) 

 

 

Nos anos 1980, Vincent Lanier escreveu, em artigo, sua defesa de que se devolva arte ao 

ensino de arte, argumentando que quaisquer aspectos que ligam o ensino da arte ao crescimento 

individual como melhorias da criatividade, melhorias emocionais, defendidos até mesmo por 

arte-educadores, não deveriam ser o principal foco dessa atividade. Acrescenta o que penso ser 

adequado para este momento, ampliar âmbitos e qualidade das experiências (LANIER, 2013). 

Peca, no entanto, quando defende que se precisa  “demover o aluno dos envolvimentos estéticos 

que já existem em seu ambiente natural- o artesanato e as artes populares- para as Belas Artes.” 

(idem, p. 75) 

Certamente, o NAC não terá a pretensão de delimitar o que é ou não Arte, muito menos 

ceder aos anseios dos que não entendem a pluralidade como condição mesma da cena cultural, 

já que a história é dinâmica e os conceitos sempre mutáveis. Assim, penso que a direção do 

entendimento de Gadamer diz mais sobre o ser da arte: “[…] a obra de arte ganha seu verdadeiro 

ser ao se tornar uma experiência que transforma aquele que a experimenta.” (2017, p. 155)   
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O núcleo aqui proposto, intenta amplificar experiências com arte e cultura no âmbito do 

Campus Petrolina Zona Rural e apresentar-se como espaço de diálogo interdisciplinar, presente 

no caráter de algumas ações sugeridas, algumas das quais com parcerias confirmadas, como o 

projeto “Historiando”, que será coordenado pela professora de História do campus, e pretende 

realizar cine-debates, produzir curtas e canal YouTube para a discussão de temas relacionados 

à cultura, movimentos sociais e políticos. 

Outras ideias presentes no plano de ação aqui colocado, permitem conexões a nível 

curricular. É o caso da exposição fotográfica “Memórias”, com a coordenação de professor da 

área de piscicultura, que desenvolve projeto de catalogação de espécies de peixes do rio São 

Francisco. 

O intercâmbio entre unidades do IF Sertão-PE e prática de extensão também fazem parte 

do leque de ações, em propostas como do Simpósio “Arte e Cultura no IF Sertão”, que discutirá  

política cultural no âmbito da instituição e as ações acadêmicas  no campo da arte e cultura. Os 

diversos cursos, workshops e oficinas, além do projeto “Arte no campo”, são terrenos abertos 

à prática interdisciplinar e, como todas as ações elencadas abaixo, à interação entre 

subjetividades.  

O plano de ação aqui apresentado será apreciado pela equipe que atuará no Núcleo de 

Arte e Cultura, determinado pelo regimento em quantidade de seis pessoas, com representação 

dos segmentos docente, técnico, discente, além da possibilidade de participação de integrante 

da comunidade externa ou de outro campus da instituição. Ainda será necessário uma portaria 

emitida pela Direção do Campus Petrolina Zona Rural com os nomes dos integrantes da equipe 

que deverá iniciar os trabalhos em 2019.  

Por fim, apesar de entender que houve avanços, pela qualidade do quadro funcional da 

instituição e por iniciativas importantes, esta investigação demonstra que ainda há um longo 

caminho a percorrer para que a formação profissional esteja atenta, para além das necessidades 

dos sistemas produtivos da região, às possibilidades educativas de direito do estudante, que 

contemple a integração de saberes, pessoas, culturas, supere problemas de hierarquização 

curricular e a antiga dualidade entre conhecimentos gerais e técnicos. As experiências com arte 

podem significar realidades e representar perspectivas diferentes, que também devem ser 

consideradas.  
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PLANO DE AÇÃO 2019-2020 

 

 NAC CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL 

 

 
 

AÇÃO DESCRIÇÃO COLABORADORES 

“Diálogos entre culturas 

populares” 

Rodas de conversa, exibição de 

vídeos e apresentações culturais  

A confirmar  

Projeto de Extensão “Arte no 

Campo” 

Projeto com objetivo de 

promover intercâmbio cultural 

e/ou qualificação inicial na área 

de arte, em áreas de 

Assentamento Rural. 

A confirmar  

Circuito Artístico-cultural do 

Campus Petrolina Zona Rural 

Apresentações artístico-

culturais 

A confirmar 

Simpósio “Arte e Cultura no IF 

Sertão” 

Palestras e apresentações 

culturais. Reflexões sobre  

política cultural no âmbito do IF 

Sertão-PE; ações acadêmicas  no 

campo da arte e cultura; 

fortalecimento do intercâmbio 

entre os campus do Instituto 

 
 

A confirmar 

Exposição “Memórias” Exposição fotográfica  Daniel Amaral (coordenação), 

Gilson Lopes, Javandilma 

Gomes Ferreira, Edivaldo 

Cadeira do Prado 

Ciclo de workshops Troca de experiências com 

profissionais na área de violão 

popular, canto e violão erudito 

Camilo Lemos, Alan Barbosa, 

Adelson Aparecido Scotti 

Oficina de Pintura e Grafite Intervenções estéticas com 

pintura e grafite no Campus 

Petrolina Zona Rural 

A confirmar 

Oficina de Maracatu Introdução ao Maracatu A confirmar 

Oficina “Percussão de Marching 

Band” 

Introdução à prática de 

percussão para reestruturação da 

banda do Campus Petrolina 

Zona Rural 

A confirmar 
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Projeto “Historiando” Cine-debates, produção de 

curtas e canal YouTube para a 

discussão de temas relacionados 

à cultura, movimentos sociais e 

políticos 

Edlúcia da Silva Costa 

(coordenação), Javandilma 

Gomes Ferreira, Edivaldo 

Cadeira do Prado 

Projeto “Fanfarriando” Projeto de integração de alunos 

através da prática de 

instrumentos de sopro e 

percussão em Banda de Marcha 

Javandilma Gomes  Ferreira 

Curso FIC “Iniciação ao violão 

popular” 

Iniciação à técnica do violão 

com enfoque na música popular 

Javandilma Gomes Ferreira 

Curso FIC “Cenas Pessoais” Curso de iniciação teatral Gilson Lopes 
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6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Neste trabalho foi abordado o complexo contexto da educação profissional e de como as 

experiências com arte nela se inserem, a partir das vozes de profissionais em relatos colhidos 

sob entrevistas, assim como em pesquisas e artigos acadêmicos que tratam desses campos. 

Num primeiro momento constatamos os caminhos a que o ensino de arte e a própria 

educação profissional trilharam sob as lutas entre as narrativas do estado brasileiro e o empenho 

político e acadêmico dos que compõe a cena nesses campos. 

Coloca-se aqui, a hermenêutica gadameriana como núcleo de pensamento deste trabalho 

e como alternativa para se pensar questões sobre integração curricular apresentadas, ao entender 

que ideias centrais como formação, jogo hermenêutico, fusão de horizontes, e uma nova 

perspectiva acerca do fenômeno da compreensão, contidas nesta teoria, possam contribuir para 

uma nova relação intercultural entre subjetividades, para uma possível reconciliação entre os 

saberes, fragmentados, com sinais de hierarquização e com dificuldades de articulação, segundo 

relatos. 

As contribuições dos debates contemporâneos sobre multiculturalismo e hibridismo 

cultural e as implicações éticas da teoria hermenêutica, a partir da reflexão sobre 

autocompreensão no encontro com o outro e sua perspectiva de formação como auto-formação, 

sugerem uma racionalidade que respeita as alteridades e que reconhece a finitude das 

compreensões permitindo o acesso a novos horizontes culturais. 

 

Cada sistema linguístico ou mundo cultural não é um todo fechado, mas que tem 

aberturas, pois a linguagem está aberta a tudo o que se deseja dizer e compreender 

ampliando-se sem cessar e, por sua vez, permite tomar mediante a reflexão uma certa 

distância a respeito de suas próprias expressões. ( HAMMES, 2012, p. 120) 

 

Assim, defende-se a criação, iniciada ainda no decorrer desta pesquisa aplicada, do 

Núcleo de Arte e Cultura (NAC) no Campus Petrolina Zona Rural do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, apresentando diretrizes para sua consolidação como espaço de diálogos, e um 

plano de ação para o início de suas atividades, no sentido de amplificar as experiências com 

arte no percurso acadêmico dos estudantes e contribuir para a articulação e integração 

curricular. 

Considero que aprendi no trajeto desta pesquisa a descentralizar mais o olhar sobre o 

processo formativo de alunos da educação profissional pois entendi que mais importante que 
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“provar” a importância das experiências com arte nesse percurso, é perceber a necessidade de 

diálogo entre todos, profissionais e estudantes, de diversas maneiras, nunca no sentido de 

sobreposição ou de disputa pelo olhar de quem aprende. Este espaço educativo pode ser um 

espaço de luta, mas, principalmente, luta por direitos de escolha, e por isso mesmo requer um 

firme propósito de diálogo e reconciliação. A possibilidade tangível é ter uma perspectiva que 

possibilite não ficar à deriva e abra possibilidades que se mostrem consistentes e possíveis em 

uma dinâmica curricular que consiga articular saberes. 

 Macedo (2006, p. 102) discute a incoerência de que “embora tenhamos ampliado o 

conceito de currículo para dar conta de um conjunto de outras experiências, a marca dessa 

ampliação é a ideia de um somatório de dimensões não articuladas”. Penso poder afirmar, pelos 

relatos pessoais e documentais aqui descritos, que houve avanços sem muita articulação entre 

os chamados eixos estruturantes da educação profissional, entre os saberes, entre as pessoas 

que trilham esse caminho.  

Processos dialógicos engendram acordos mas também rupturas de narrativas, por isso, 

muitas vezes, se tornam difíceis. Sob a confluência desses processos, que podem ser também 

de natureza artístico-cultural, nossas percepções, e, portanto, nossos discursos, estarão de certa 

maneira sempre em construção. 

O olhar estético pode ser um olhar libertador. E aqui não desejo afirmar uma dicotomia 

entre o apolíneo e o dionisíaco, cabendo às artes só o prazer e a loucura, mas certamente nos 

confins da predominante vida academicista e do ambiente pleno de competição em que todos 

nós estamos inseridos, pode representar uma interessante “racionalidade”, para nos 

reinventarmos.  

Sempre haverá a possibilidade de interfaces entre pessoas e saberes e é nessa perspectiva 

de esperança que penso que as experiências culturais e, portanto, o Núcleo de Arte e Cultura, 

podem estabelecer e aprofundar diálogos. Importa ver a arte como experiência de verdade 

alternativa aos parâmetros herdados por séculos a fio, ou mesmo em confluência com os 

mesmos.  A verdade é um jogo de diálogo, é um jogo de interpretação. 

Pensar o processo educativo como processo hermenêutico, o fenômeno da arte como 

experiência de linguagem, com estatus de verdade, portanto, em situação de igualdade com 

outros saberes consolidados, é algo possível, mesmo na educação profissional que, 

historicamente, estabeleceu um percurso formativo alinhado com os interesses de grupos 

econômicos.   

Se estamos hoje diante de novas formas de compreensão sobre o “ser humano”, baseadas 

em novas perspectivas, como a Hermenêutica Filosófica, precisamos repensar a educação nesse 
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contexto e trilhar caminhos diversos que possibilitem a fuga das amarras do tecnicismo e da 

educação produtivista.  
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APÊNDICE A – Regimento do Núcleo de Arte e Cultura do Campus Petrolina Zon Rural 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL 

 

 

 

MINUTA DE REGIMENTO DO NÚCLEO DE ARTES E CULTURA 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º O NÚCLEO DE ARTE E CULTURA (NAC) do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Sertão Pernambucano - Campus Petrolina Zona Rural, é um órgão que visa 

contribuir com a política cultural  institucional. Sua função é apoiar e desenvolver projetos, 

programas, cursos, eventos e ações culturais que se articulem ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

Encontra-se sediado  na PE 647,Km 22, PISNC N-4, Zona Rural, Cx. Postal 277, CEP 56.302-

970, Petrolina/ PE 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS OBJETIVOS 

 

 Art 2º  O NAC tem por objetivo geral contribuir com a política cultural do Campus Petrolina 

Zona Rural, sendo um espaço de criação e experimentações artístico-culturais no âmbito do 

ensino, pesquisa e extensão, na defesa da democratização do acesso a meios de fruição, 

produção e difusão de Arte e Cultura. 

 

Parágrafo Único – O NAC, tem ainda, como objetivos específicos: 

 
I. Fomentar a integração artística e sociocultural da comunidade interna do Campus Petrolina 

Zona Rural (CPZR); 

I. Contribuir para a divulgação de programas, produtos, projetos e eventos especializados 

nas áreas de produção cultural, criação e arte; 

II. Propor estudos, projetos, cursos, espetáculos, exposições, seminários e publicações; 

III. Fortalecer e ampliar o acesso da comunidade interna e externa a bens culturais, 

articulando, dentro de sua competência, o campus  CPZR com os outros campus do 
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Instituto Federal do Sertão Pernambucano, com o poder público e/ou  entidades e 

organizações da sociedade civil. 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 3º - São atribuições do NAC: 

 

I. Elaborar e executar e/ou apoiar projetos relacionados à área de arte e cultura;   

I. Promover o intercâmbio de informações e a colaboração com entidades afins; 

II. Promover reuniões de caráter acadêmico-científicas e culturais, seminários, 

cursos, debates  relacionados a Arte e Cultura; 

III. Realizar reunião ordinária mensal para a discussão e organização de suas ações; 

IV. Estruturar e manter um banco de dados sobre as atividades desenvolvidas; 

V. Servir de canal institucional, nos limites de sua competência, para a obtenção 

de recursos internos e externos ao campus, destinados à realização de atividades 

de ensino, pesquisa e/ou extensão na área de arte e cultura; 

VI. Apresentar relatório anual de suas atividades. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

 

SEÇÃO I - DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 4º - O NAC será constituído pelos segmentos docente, técnico-administrativo, 

representante discente do Campus Petrolina Zona Rural do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano  e, eventualmente, da comunidade externa, totalizando seis membros (incluindo 

coordenador(a), secretário(a) e  responsável pela comunicação). 

 

Art. 5º - A composição da equipe de trabalho do NAC dar-se-á  através de análise de carta de 

intenção dos interessadas(os), a ser apreciada pela equipe do Núcleo. 
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§ 1º – A emissão de portaria sobre a composição da equipe de trabalho do NAC 

ficará a cargo da Direção Geral e deverá ter duração de um ano. 

 

 

SEÇÃO II 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS   
 

 

Art. 6º - Todos os integrantes têm direito a: 

I. Participar dos eventos promovidos pelo NAC; 

I. Propor medidas e ações que possam ser realizadas pelo NAC, mediante reuniões 

ordinárias, com periodicidade mínima mensal; 

II. Participar das reuniões do NAC, tendo direito a manifestar suas opiniões; 

III. Receber certificado relativo à participação nas ações promovidas pelo NAC. 

 

 

Art. 7º - Todos os participantes devem: 

I. Cumprir o regimento; 

I. Contribuir para a realização das atribuições do NAC, alimentando-o com projetos e 

ações culturais ou apoiando na organização e execução dos mesmos; 

II. Participar das reuniões para as quais for convocado, tendo no mínimo 75% de presença 

nas reuniões anuais; em caso de ausência terá a obrigação de apresentar justificativa 

antecipada; 

III. Zelar pela fiel consecução das finalidades do NAC; 

IV. Zelar pelo patrimônio moral e material do NAC; 

V. Cumprir todas as funções para as quais se propuser ou for convocado (encargos, 

comissões, coordenação, etc.); 

VI. Informar sobre seu afastamento temporário ou definitivo à Coordenação Geral do NAC, 

justificando por escrito o motivo de seu afastamento. Caberá aos membros do NAC 

votar sobre a deliberação ou não de tal afastamento. 

 

Art. 8º - Qualquer participante poderá ser desligado do quadro social do NAC pelo não 

cumprimento de suas obrigações contidas neste Regimento, cabendo ao participante o direito 

de recurso. 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

 

 

 

1- Como você vê a integração curricular no Médio Integrado em Agropecuária ofertado 

pelo campus Petrolina Zona Rural? 

 

2- Na sua opinião, que relevância a experiência com Arte pode ter na formação do 

estudante da Educação Profissional? 

 

3- Você considera importante que alunos de outras modalidades que não o Médio 

Integrado, possam ter acesso a formação estética com Arte?  

 

4- Como você vivencia arte no cotidiano? 
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ANEXO

 




