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RESUMO 
 

 

Este trabalho trata de Arte na Escola e seu site. Partindo de um breve 

histórico acerca de suas ações na história da Arte e seu ensino no Brasil, 

aborda o surgimento de sua página eletrônica, criada em 2001 e aperfeiçoada 

no ano de 2004, que vem reunindo um grupo significativo de professores de 

arte. 

Realizando uma pesquisa junto aos usuários do Arte na Escola on line, 

fundamentada no conceito de consumo midiático, desenvolvido por Nestor 

García Canclini, procura conhecer as experiências e o background intelectual, 

cultural e artístico deste público e propõe um projeto de intervenção para 

atendê-lo. O olhar que conduz esta proposta está alicerçado no aporte teórico e 

conceitual de Jesús Martín-Barbero, que vê a mídia como produtora de cultura 

e a escola como um espaço de re-imaginação e recriação do espaço público. 

 O projeto de intervenção, resultado final deste trabalho de Gestão da 

Comunicação, tem a arte como interface e o site Arte na Escola como meio de 

informação e formação para os professores de arte que o acessam, procurando 

corresponder aos novos paradigmas de um mundo em constante mutação, a 

fim de possibilitar que os alunos desses professores se tornem sensíveis, 

críticos, participativos e exigentes. 
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ABSTRACT 
 

 

This study is about the Art in School and its website. Beginning with a 

brief historical concerning its actions in the history of Art and in the teaching of 

this subject in Brazil, the present study analyses the appearance of its website, 

created in 2001 and perfected in the year of 2004, which has been gathering a 

significant group of art teachers.  

Through an on line research towards the users of Art in School website, 

based on the concept of media consumption, developed by Nestor García 

Canclini, the study aims at knowing this public experiences and their cultural, 

intellectual and artistic background and it proposes an intervention project in 

order to assist them. The view which conducts such proposal is founded on the 

theoretical and conceptual contribution of Jesús Martín-Barbero, who considers 

media as a culture producer and school as a place for the re-imagination and 

recreation of the public space.  

 The intervention project, final result of this study on Communication 

Management, has art as its interface, and the Art in School website as a means 

of information and formation of the art teachers, who access it, looking forward 

to corresponding to the new paradigms of a world in constant mutation, in order 

to enable their students to become sensible, critic, participative and demanding. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

ARTE NA ESCOLA E NO BRASIL 
 
 

“A inspiração existe, porém 

tem que encontrar-se trabalhando.” 

Picasso 
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1. Arte na Escola e a história da Arte e seu ensino no Brasil 
 

Arte na Escola, organização do Terceiro Setor de atividade educacional, 

sem fins lucrativos, é o objeto de pesquisa para o qual se volta este trabalho. A fim 

de trazer à reflexão os princípios e objetivos que nortearam a criação do Arte na 

Escola e que, até hoje, conduzem sua ação, faz-se necessário um resgate histórico 

- um retorno à sua gênese, suas raízes – sem o qual qualquer avanço perderia o 

lastro. 

O ano é 1989 e Evelyn Berg Ioschpe, então presidente da Fundação 

Iochpe1, estava especialmente dedicada a investigar e descobrir caminhos que 

levassem a educação a apropriar-se dos saberes mediados pela arte. Socióloga, 

jornalista e colecionadora de arte, Evelyn Berg Ioschpe foi diretora do Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) de março de 1983 a março de 1987. Entre 

outras instituições às quais esteve ligada, ela participa hoje do Conselho da Bienal 

Internacional de São Paulo e do Museu Lasar Segall. Por certo que sua 

experiência - intelectual e artística – norteava e determinava os rumos da referida 

investigação. Seu objetivo inicial era melhorar a qualidade do ensino da arte 

realizado nas escolas de educação formal com vistas a prover aos alunos modos 

de acesso às imagens de obras de arte, a fim de educar a sensibilidade para a 

fruição da arte e conseqüentemente para o conhecimento de si e do mundo, como 

fator de desenvolvimento cultural, intelectual e sensível dos alunos, bem como a 

ampliação de seu pensamente crítico. Mais do que um objetivo, este era seu 

desejo. 

A história de Arte na Escola parte do encontro do desejo de Evelyn Berg 

Ioschpe com a Profa. Dra. Ana Mae Barbosa, que na mesma época introduziu e 

disseminava uma nova e revolucionária abordagem para o ensino da arte: a 

                                                 
1 A Fundação Iochpe foi instituída em 1989, em Porto Alegre, pelo Grupo Empresarial Iochpe, 
atuante na área de auto-peças e componentes ferroviários e que até então desenvolvia projetos 
culturais voltados à difusão das artes plásticas no Rio Grande do Sul. O Grupo escolheu a 
Educação como foco central de seu investimento social. 
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Metodologia Triangular2. A este encontro, somou-se também a possibilidade de 

associar esse pressuposto conceitual ao uso do vídeo em sala de aula. 

Na época, a Fundação Iochpe estava decidida a constituir uma videoteca 

documental sobre artes visuais, visando assim facultar aos professores e alunos 

das escolas de educação formal o acesso ao mundo da arte. Por conseguinte, 

dava início, em 1989, a uma pesquisa que pretendia comprovar que a Metodologia 

Triangular, associada à mídia vídeo, era uma eficiente proposta metodológica para 

o ensino da arte na escola. Essa pesquisa culminou em 1992, com a publicação do 

livro “O Vídeo e a Metodologia Triangular no Ensino da Arte”, de Analice Pillar e 

Denyse Vieira, ambas coordenadoras da pesquisa, elaborada sob orientação da 

Profa. Dra. Ana Mae Barbosa. 

 

     
   Figura 1 Uso do vídeo na sala de aula de artes Figura 2 O livro da pesquisa 

 

Cabe ainda esclarecer que tal pesquisa - que deu origem ao Projeto Arte na 

Escola – desenvolveu-se num período de luta política e conceitual sobre o ensino 

da arte no Brasil.   

Um ano antes de iniciada a pesquisa, em 1989, começava a ser discutida, 

na Câmara e no Senado, bem como reestruturada, uma nova Lei de Diretrizes e 

                                                 
2 Sistematizada pela Profa. Dra. Ana Mae Barbosa, a Metodologia Triangular parte da proposta 
DBAE (“Discipline-Based Art Education”) para o contexto brasileiro. A proposta DBAE trata de forma 
integrada a produção, a crítica, a estética e a história da arte, representando um paradigma 
diferente da auto-expressão criativa, em voga até então, nas aulas de arte. No caso brasileiro, 
uniram-se as vertentes da crítica e estética em uma só: leitura da imagem; daí a denominação 
triangular, que contempla o fazer artístico, a leitura da imagem e a história da arte.  



 6

Bases da Educação (LDB), que ameaçava retirar Arte do currículo escolar de 

ensino fundamental e médio. O discurso oficial que imperava à época alegava que 

era preciso recuperar a educação através dos conteúdos e que Arte não tinha 

conteúdo. Era preciso resgatar o status de disciplina para a Arte na escola e, desse 

modo, seus protagonistas (pesquisadores e professores de arte) buscavam 

aprofundar o pensamento teórico-metodológico na Educação em Artes e explicitar 

seus conteúdos. Sendo assim, fazia-se necessária a organização de um sistema 

de métodos. 

A proposta DBAE (“Discipline-Based Art Education”), a partir da qual a 

Metodologia Triangular se desenvolveu, busca reunir conhecimentos de Arte num 

corpo organizado, o que exige certo rigor intelectual, como ocorre em outras áreas 

do conhecimento, como as de ciências exatas e de humanidades, por exemplo. No 

capítulo 3 do livro já citado, o mesmo que determinou a criação do Arte na Escola, 

é possível observar resultados quanto ao fazer artístico do aluno em duas e três 

dimensões, fazer esse decorrente da influência do vídeo nos processos de 

aprendizagem dos alunos. Essa era uma realidade concreta e palpável que, como 

nas ciências exatas, procurava evidenciar conteúdos específicos da arte-educação, 

a partir da mensuração de resultados objetivos, avaliáveis. 

 
“Entre tantos outros méritos, esta pesquisa, conduzida com extraordinário rigor, tem 

a qualidade de evidenciar que a arte, quando concebida como disciplina, é 

analisável por parâmetros não subjetivos, mesmo em se levando em conta a 

‘magia’ da qual nos fala Elliot Eisner. Esta ‘magia’ seria o dom que a verdadeira 

obra de arte tem de ‘nos levar às estrelas’. Todos os seres sensíveis do planeta 

sabem o que isso significa e, por isso mesmo, podem aferir a importância da 

construção de instrumentos de avaliação deste saber.”3  

 

Os resultados da pesquisa, descritos na obra já referida, retratam, pois, uma 

reflexão metodológica importante para definir Arte como disciplina escolar, com 

conteúdos próprios e específicos que respondiam a essa busca, não a limitando 

apenas a um “momento de atividade no currículo escolar”, como fora considerada a 
                                                 
3 Pillar, Analice e Vieira, Denyse. O vídeo e a metodologia triangular no ensino da arte. p. XIV.  
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partir da LDB de 1971, lei 5692/71 e também como propunha fazer valer o 

Conselho Federal de Educação (CFE) a partir de novembro de 1986, ao eliminar a 

área de Comunicação e Expressão do currículo escolar de ensino fundamental e 

médio. O texto redigido e aprovado pelo CFE determinou como disciplinas básicas 

Português, Estudos Sociais, Ciências e Matemática, reduzindo assim a educação 

artística, que pertencia à área de Comunicação e Expressão, a um mero parágrafo 

que fazia referência à exigência da Educação Artística no currículo. Tal 

ambigüidade acabou por tornar Arte uma disciplina marginal, chegando mesmo a 

fazê-la desaparecer da grade curricular de muitas escolas brasileiras. 

A década de 80, no Brasil, assinalou um período de crescente politização 

dos professores de arte - intitulados arte-educadores - que fundaram e participaram 

de discussões em encontros nacionais acerca do lugar da arte na escola, da 

formação de professores de arte, da pesquisa em arte e da atuação do profissional 

de arte-educação (professor de arte), visando assim recuperar o valor dessa área 

do conhecimento humano. Vale aqui citar a Semana de Arte e Ensino, realizada 

em setembro de 1980 na Universidade de São Paulo, e que contou com a 

participação de cerca de 3 mil professores, tendo daí se organizado o núcleo do 

que viria a ser a Associação de Arte-Educadores de São Paulo (AESP). A partir de 

1980, começam a surgir organizações de caráter associativo, com o objetivo de 

garantir a presença da arte no currículo escolar. Em 1988, havia 14 associações 

estaduais - entre elas a AESP e a Associação de Arte-Educadores do Nordeste 

(ANARTE) – que, juntas, criaram a Federação dos Arte-Educadores do Brasil 

(FAEB), inicialmente com sede em Brasília, em 1987. 

No final dos anos 80, as aulas de arte não eram contempladas no currículo 

oficial e existia uma postura crítica reflexiva sobre a educação artística, assim 

denominada pela LDB de 1971, já citada aqui, dando ênfase a atividades artísticas 

desprovidas de conteúdos ligados às linguagens da arte e tendente à formação 

técnica para o mercado de trabalho. Paralelamente havia uma busca por modos de 

ensinar e aprender arte, uma busca da arte enquanto saber e objeto de saber que 

possibilita o desenvolvimento da habilidade perceptiva, da capacidade reflexiva, da 

sensibilidade do educando e a formação de uma consciência crítica, não se 
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limitando a desenvolver no aluno a auto-expressão e a criatividade, valores que 

marcaram o ensino da arte na década de 70 e meados de 80. A Metodologia 

Triangular configurava-se então como uma resposta a essa busca, ao introduzir, 

além do fazer artístico – caracterizado até então como enfeite, ação ilustrativa e 

meramente decorativa de outras disciplinas - a leitura da imagem e a história da 

arte. 

Até o surgimento dessa nova metodologia, com raras exceções, o ensino da 

arte resumia-se a um certo “fazer artístico” encarado como entretenimento, muitas 

vezes confundido com artesanato, com a produção de decorações e objetos para 

festas, principalmente em datas comemorativas. Era esse o tipo de “fazer artístico” 

que dominava as aulas de artes nos anos 70. Quem nunca viu crianças saindo das 

escolas na época da Páscoa com os rostos pintados e as cabeças enfeitadas por 

orelhas de coelho feitas com cartolina branca e recheadas de algodão? Este é 

apenas um exemplo, mas existem muitos outros. 

 

         

Figura 3 Metodologia Triangular   Figura 4 Fazer artístico associado à leitura da imagem 
à história da arte 

 

Para entender como a prática docente no ensino da arte assumiu essa 

forma nos anos 70 e o que significou à época, em termos de pioneirismo, a 

Metodologia Triangular - que ainda ousava associar-se às imagens do vídeo em 

sala de aula - basta fazer uma breve retrospectiva acerca do que se praticava em 

aulas de artes nas décadas anteriores. 
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Nas salas de aula nos anos 60, sob o regime da ditadura militar, dominava 

uma educação instrumental e utilitarista, tecnologicamente orientada. A aula de 

artes visava a construção de um objeto como produto, exigindo dos alunos um 

acabamento técnico que não estava de acordo com o nível de expressão do aluno. 

Era uma experiência artística que muitas vezes levava o educando à frustração, 

pois o trabalho comumente era terminado pelo professor. Desde essa época – e 

em contraposição a este modo de ensinar arte – já surgia o laissez-faire, como 

resposta e reação ao excesso de rigidez vigente no ensino da arte. 

Esse método, totalmente desvinculado da técnica, visava a livre-expressão 

do aluno, o que, já nos anos 70, apontava para um esvaziamento do ensino da 

arte, já que mais desorientava o educando do que o ajudava a se expressar. O 

laissez-faire colocava em dúvida a capacidade do aluno de desenvolver seu 

potencial criativo, sua habilidade perceptiva e, em suma, de operar como 

protagonista sua formação como indivíduo sensível, atuante e participativo. Vale 

ainda ressaltar que, ao longo de todas essas décadas, o uso da imagem na aula de 

artes era praticamente inexistente. Isso acontecia mesmo nos anos 80, uma vez 

que até nos cursos de especialização para professores universitários de arte a 

imagem não era contemplada devidamente. Quem relata isso, em 1991, é a Profa. 

Dra. Ana Mae Barbosa: 

 
“A idéia da auto-expressão e do preconceito contra a imagem no ensino de 

arte para crianças é dominante nestes cursos. A primeira tentativa de analisar 

imagens em cursos de arte-educadores teve lugar durante a Semana de Arte e 

Ensino na Universidade de São Paulo (1980) através de workshop utilizando a 

imagem de TV, mas a maioria dos participantes considerou aquilo uma heresia.”4 

 

Entretanto, se a Metodologia Triangular pôde surgir, assim como outras 

metodologias e práticas de ensino da arte – todas elas mais ricas e significativas, 

que trataram de ampliar o repertório dos alunos e de promover vivências 

prazerosas com o conhecimento - é por que alguns pesquisadores e professores 

ousaram, desde sempre, fazer diferente. 
                                                 
4 Barbosa, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. p. 15. 
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Nesse sentido, vale citar a experiência da arte-educadora Maria Paula 

Palhares que, já nos anos 70, experimentou levar aos alunos da Juca - Escola 

Piaget, escola de educação infantil e de ensino fundamental situada no bairro do 

Sumaré, em São Paulo - a imagem em movimento. Seu objetivo era romper com 

os padrões tradicionais de ensino e aprendizagem da Arte, investindo no processo 

de conhecimento que se dá por meio da interação entre o aluno e o professor. 

“Pela primeira vez tive que enfrentar um grupo de pais e justificar meu trabalho, 

afirmando meu objetivo de desenvolver um olhar crítico e uma postura ativa diante 

dos meios de comunicação, que já tomavam conta do imaginário infantil”5, relata 

ela. Por meio do “Cinema do Juca” - como ficou conhecido na escola - e a partir de 

outras experiências profissionais que sucederam a esta, a professora Maria Paula 

Palhares confere à arte um papel de elemento promotor de projetos educativos 

eficazes, lúdicos e prazerosos que, apoiados na produção artística disponível na 

comunidade, propiciam o desenvolvimento de um leque de competências nos 

alunos, pondo em circulação experiências e idéias detonadoras de processos de 

auto-conhecimento e auto-realização, bem como de transformação da realidade. 

Essa arte-educadora demonstrava, à época, uma postura de vanguarda, 

diferenciada e rara, no contexto do ensino da arte.  

As referências que marcaram a trajetória da formação da arte-educadora 

Maria Paula Palhares certamente delinearam e constituíram seu percurso 

profissional deslocado dos modelos convencionais. Uma de suas referências foi a 

professora Maria Felisminda de Rezende e Fusari (Mariazinha Fusari) que, já nos 

anos 70, experimentara as possibilidades do uso das mídias audiovisuais no 

ensino de arte e se empenhou em capacitar o professor nas áreas de “Meios de 

Comunicação e Educação”, dedicando-se à investigação das interfaces entre 

educação, arte e comunicação. Outra importante referência para a mesma arte-

educadora foi Fanny Abramovich que, assim como Mariazinha Fusari, ousou adotar 

novos paradigmas para o ensino da arte e participou, nos anos 70, – com outros 

nomes – do Movimento das Escolinhas de Arte. Essas “escolinhas”, além de 

                                                 
5 Palhares, Maria Paula. Comunicação, Arte e Educação: um estudo de caso na E.M.E.F. 
Desembargador Theodomiro Dias de 1997 a 1999, 2001. 5f. Dissertação Mestrado em 
Comunicação – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 
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promoverem salutares “transgressões metodológicas” no ensino da arte, também 

ofereciam cursos de arte-educação para professores e artistas. 

 
“A lei federal que tornou obrigatório artes nas escolas, entretanto, não pôde 

assimilar como professores de arte os artistas que tinham sido preparados pelas 

‘Escolinhas’, porque para lecionar a partir da quinta série exigia-se o grau 

universitário, que a maioria deles não tinha.  

O governo federal decidiu criar um novo curso universitário para preparar 

professores para a disciplina educação artística criada pela nova lei. Os cursos de 

licenciatura em educação artística nas universidades foram criados em 1973, 

compreendendo um currículo básico a ser aplicado em todo o país.”6  

 

Quem relata isso, em 1991, é a Profa. Dra. Ana Mae Barbosa, ressaltando o 

“absurdo epistemológico” cometido por cursos de licenciatura, ao destacar que 

seus currículos pretendiam preparar o professor, em apenas dois anos, para dar 

conta de lecionar diversas linguagens - música, teatro, artes visuais, desenho, 

dança e desenho geométrico -, sem considerar que cada uma dessas linguagens 

possui natureza e características próprias, específicas.  

Não é de se estranhar, portanto, que a maior parte dos professores de arte, 

nos anos 70, praticasse aulas empobrecidas, esvaziadas de significado e distantes 

da realidade dos alunos, conseqüentemente fracas e desestimulantes até mesmo 

para os próprios professores. A análise da Profa.Dra. Ana Mae Barbosa explica, 

em parte e pela ótica da formação do professor, a realidade que marcou, durante 

os anos 70 e parte dos 80, as aulas de arte nas escolas de educação formal no 

país: 
“A identificação da criatividade com espontaneidade não é surpreendente 

porque é uma compreensão de senso comum. Os professores de arte não têm tido 

a oportunidade de estudar as teorias da criatividade ou disciplinas similares nas 

universidades porque estas não são disciplinas determinadas pelo currículo 

mínimo, logo só lhes resta o senso comum. Nas universidades que estendem o 

currículo além do mínimo, não encontrei (examinei onze currículos) nenhuma 

                                                 
6 Barbosa, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. p.10. 
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disciplina ligada ao estudo da criatividade, exceto na Universidade de São Paulo, 

onde um curso intitulado ‘Teoria da Criatividade’ foi lecionado de 1977 a 1979 para 

alunos de artes nas áreas de cinema, música, artes plásticas e teatro.”7 

 

Vale ainda ressaltar que, no início da década de 90, somente a USP 

mantinha uma linha de pesquisa em arte-educação ligada às Artes.  

Na apresentação do livro “O Vídeo e a Metodologia Triangular no Ensino da 

Arte”, Evelyn Berg Ioschpe escreve: “(...) a arte é para todos, mas para chegar-se a 

ela é necessário muito trabalho.”8 Esta frase revela não só o desejo da idealizadora 

do Arte a Escola, de possibilitar e democratizar o acesso à arte, como também sua 

percepção da dimensão do trabalho decorrente disso, tendo em vista todo o 

repertório intelectual e sensível necessário para “chegar-se a ela”, a arte, diante 

dos desafios políticos, burocráticos e conceituais que o ensino da arte apresentava 

naquele momento histórico em que o Arte na Escola nascia. 

É possível identificar, naqueles passos iniciais do Arte na Escola, em que a 

pesquisa testava a Metodologia Triangular associada ao uso do vídeo em sala de 

aula, o desenho, ou seja, a forma de atuação que marcaria as ações dessa 

organização até o dia de hoje. Isso porque, ao desenvolver a pesquisa, a 

Fundação Iochpe estabeleceu uma parceria com uma universidade - Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), através de sua Pró-Reitoria de Extensão – 

com o objetivo de desenvolver a pesquisa acadêmica, tendo atuado junto à 

iniciativa pública - Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria 

Municipal de Educação -, uma vez que a maior parte dos professores participantes 

da pesquisa era da rede municipal de ensino. Hoje Arte na Escola conta com 55 

Pólos Universitários distribuídos pelo Brasil, compondo a Rede Arte na Escola que, 

com seus 413 parceiros (instituições educacionais e culturais, públicas e privadas), 

dissemina e multiplica ações em todo o país. 

 

 

                                                 
7 Barbosa, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. p.11. 
8 Pillar, Analice e Vieira, Denyse. O vídeo e a metodologia triangular no ensino da arte. p. XIII. 
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Figura 5 Mapa da Rede Arte na Escola 

 

Outro ponto que deve ser ressaltado nestes primeiros ensaios do que viria a 

ser a atuação do Arte na Escola, é a participação efetiva de professores da rede 

pública e privada de ensino como sujeitos da pesquisa em referência, os quais se 

engajaram voluntariamente na empreitada. 

 
“(...) o grupo de professoras reunido pelo Projeto Arte na Escola é um 

testemunho vivo e eloqüente de que ainda se pode conceber a educação como um 

bem maior e uma razão de ser, criando excelência a partir de seu próprio 

engajamento no trabalho.”9 

 

Estava assim delineado, naquele momento, o contrato de participação, apoio 

e credibilidade entre Arte na Escola e os professores, compreendidos como 
                                                 
9 Pillar, Analice e Vieira, Denyse. O vídeo e a metodologia triangular no ensino da arte. p. XIV. 
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sujeitos sensíveis, ativos e transformadores da realidade. Mas estariam os 

professores preparados para abarcar essa nova metodologia e utilizar o recurso 

audiovisual em sala de aula? Este, inclusive, era um dos objetivos da pesquisa: 

definir o background de que o professor de artes necessitava para realizar um 

trabalho com a Metodologia Triangular. 

A Metodologia Triangular associada ao vídeo revelou-se “(...) uma eficiente 

proposta de ensino da arte, quando comparada com a metodologia tradicional de 

ensino. Os alunos que participaram da pesquisa evoluíram nas três áreas 

envolvidas na aprendizagem: o fazer, a leitura e a história da arte.”10 Entretanto, ao 

mesmo tempo em que se buscava qualificar o ensino da arte, percebia-se a falta 

de preparo, por parte dos professores, para lidar com ela. Embora tenha se 

constatado, com a referida pesquisa, que os professores adquiriam proficiência 

para realizar um trabalho baseado na metodologia triangular, ficavam igualmente 

claras as deficiências “(...) na sua formação quanto à leitura e à história da arte. 

Seus planos de ensino apresentados antes de participarem da pesquisa, em sua 

grande maioria, calcados no fazer artístico, não tinham estrutura e unidade.”11 É 

fato que a pesquisa também espelhou a realidade cotidiana dos professores de 

arte e o cenário do ensino da arte no Brasil, à época em que Arte na Escola 

surgia. 

O ambiente em que Arte na Escola foi concebido era, pois, efervescente, 

do ponto de vista da articulação política dos professores de arte que, por outro 

lado, percebiam uma importante lacuna em sua formação e apontavam a 

necessidade de aprofundamento teórico-metodológico e de acesso a materiais 

educativos, para avançar no ensino da arte como área do conhecimento. “Quando 

iniciamos, lembro das reuniões, seminários e oficinas em que os professores de 

arte só faziam se queixar. Faltava tudo: de material a salas adequadas, de horário 

suficiente a desenvolvimento curricular”12, lembra Evelyn Berg Ioschpe. 

                                                 
10 Pillar, Analice e Vieira, Denyse. O vídeo e a metodologia triangular no ensino da arte. p. 94. 
11 Pillar, Analice e Vieira, Denyse. O vídeo e a metodologia triangular no ensino da arte. p. 94. 
12 Ioschpe, Evelyn Berg. Rede Arte na Escola: tecendo o amanhã. Boletim Arte na Escola, São 
Paulo, n. 36, p. 12, 2004. 
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Foi assim, num contexto marcado por essas demandas, que Arte na Escola 

iniciou suas atividades, tendo como subsídios um desejo e dois instrumentos, que 

correspondiam ao momento histórico do ensino da arte no Brasil: uma metodologia 

testada e aprovada (uso do vídeo como auxiliar no ensino da arte a partir dos 

pressupostos da Metodologia Triangular) e um material de apoio didático, a 

Videoteca Iochpe de Artes Visuais. 

 

1.1 A Videoteca Arte na Escola dissemina a Metodologia Triangular 
 

À época, a Videoteca era o maior acervo de vídeos documentais sobre artes 

visuais existente no Brasil. Voltada para o ensino da arte, a Videoteca foi lançada 

em 1991, em decorrência da pesquisa já citada e com o objetivo de possibilitar 

acesso “(...) ao mundo da arte, com sua riqueza de informações, magia e história, 

dados que dificilmente chegam aos alunos das escolas públicas e particulares de 

1º e 2º graus.”13 

 

  
Figura 6 Videoteca Arte na Escola na UFRGS  Figura 7 Acervo 

 

De nada adianta, porém, dar existência a um material educativo de 

qualidade se os professores que o utilizam em suas aulas não souberem explorá-lo 

como ferramenta de ensino. Foi pensando nisso que a Fundação Iochpe passou a 

                                                 
13 Pillar, Analice e Vieira, Denyse. O vídeo e a metodologia triangular no ensino da arte. p. 11. 
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preocupar-se com a ação de qualificação para o ensino de arte, desenvolvida junto 

às universidades brasileiras, por meio de um trabalho extensionista.  

A fim de viabilizar subsídios teórico-práticos aos professores, vale destacar 

que a Fundação Iochpe solicitou à Profa. Dra. Ana Mae Barbosa, consultora do 

Arte na Escola na área de arte-educação, a elaboração de uma publicação sobre 

os fundamentos teóricos da Metodologia Triangular de ensino da arte, com o intuito 

de melhor subsidiar os professores. Foi assim publicada, em 1991, a obra “A 

imagem no ensino da arte”, pela editora Perspectiva. 
 

     
    Figura 8 “A imagem no ensino da arte”, da Profa.  

   Dra. Ana Mae Barbosa Figura 9 Lançamento do livro 

 

Assim, entendendo a universidade como lócus de aquisição e transmissão 

do saber, configurava-se o tipo de parceria - entre a Fundação Iochpe e as 

universidades - que daria origem à Rede Arte na Escola. O objetivo dessa 

estratégia era ampliar e desenvolver conhecimentos tendo como estímulo o 

confronto com a realidade em sala de aula, numa busca constante entre teoria e 

prática e, sobretudo, entendendo portanto que é papel fundamental da 

universidade a formação dos professores. Existia ainda uma convergência de 

interesses - inicialmente entre a Fundação Iochpe e a UFRGS, primeira parceira de 

Arte na Escola -, como é possível observar no depoimento da Pró-Reitora de 

Extensão da UFRGS, Ana Maria de Mattos Guimarães, publicado no Boletim Arte 

na Escola número 01, em 1992: 
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“Participar, em parceria, com a Fundação Iochpe, de um projeto disseminador do 

ensino em arte-educação consiste, mais do que uma satisfação, numa obrigação da nossa 

Universidade, pois esta é uma forma de explicitar o compromisso da UFRGS com o 

questionamento da educação e empenhar esforços para a construção de alternativas 

renovadoras e críticas. (...), comprometemo-nos em irradiar o Projeto Arte na Escola em 

até doze pólos universitários, que serão dotados de uma videoteca composta pelo acervo 

em artes plásticas de propriedade da Fundação Iochpe e deverão, simultaneamente, 

executar ações em educação continuada com o intuito de repercutir na comunidade 

próxima.”14 
 

          
Figura 10 Seminários: Arte na Escola Introdução da 

Imagem Móvel  
Figura 11 Seminários a Função da Imagem, em parceria 

com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 

Logo a Rede Arte na Escola iria consolidar-se, pois o contexto era favorável 

às prerrogativas de Arte na Escola. O acervo de vídeos passou a chamar-se 

Videoteca Arte na Escola, ganhando espaço em outras universidades a partir da 

UFGRS, que funcionou como uma espécie de pólo disseminador do trabalho 

proposto. Isso foi possível graças a um convênio entre a Fundação Iochpe e o 

Ministério da Educação, através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), que viabilizou a doação de equipamento de gravação e 

multiplicação de vídeos a laser. Em 1995, a Rede Arte na Escola já compreendia 

15 Pólos em todo o Brasil, constituída quase que espontaneamente, em 

decorrência da demanda. 

                                                 
14 Guimarães, Ana Maria de Mattos. UFRGS é pólo irradiador da rede nacional de arte-educação. 
Boletim Arte na Escola, Porto Alegre, n. 1, p. 7, 1992. 
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Ao que tudo indica, Arte na Escola tem uma história de mobilização pela 

valorização da arte e de melhoria de seu ensino no Brasil que não se encerra na 

proposta de uma metodologia e na oferta de materiais de apoio didático. Essa 

trajetória complementa-se e traduz-se em seminários internacionais, encontros 

técnicos, programas de intercâmbio com universidades americanas e outras ações 

que, ao longo dos anos 90, não só corresponderam às necessidades históricas de 

seus protagonistas à época, como também colaboraram com a própria construção 

do ensino da arte no País. A Fundação Iochpe preocupou-se também em formar 

uma parceria com o Estado, visando colaborar e interagir com as políticas públicas. 

Nesse sentido, vale destacar com mais ênfase algumas dessas ações, entre 

elas o intercâmbio entre o Arte na Escola e as instituições ligadas ao Getty Center 

for Education in the Arts (EUA); universidades e instituições culturais americanas 

como a Universidade de Chattanooga, Ohio State University, Sheldon Memorial Art 

Gallery, entre outras -, iniciado em 1991, que possibilitou a vários arte-educadores 

brasileiros15 participar do Summer Institute (curso de verão), em que foi possível 

aprofundar conhecimentos sobre os fundamentos do DBAE (que no Brasil se 

configurou como Metodologia Triangular), trocar experiências e obter 

aperfeiçoamento. O curso durava três semanas e comportava uma carga horária 

de oito horas por dia, combinando aulas teóricas com atividades de aplicação em 

sala de aula, em que era possível vivenciar, na prática, as idéias apresentadas. 

Além disso, a programação incluía visitas a museus, para atividades em contato 

direto com os espaços e as obras de arte. 

As vivências desse seleto grupo de arte-educadores no Summer Institute 

foram amplamente relatadas e divulgadas no Boletim Arte na Escola, veículo de 

comunicação voltado ao professor de arte que circula até hoje nos Pólos da Rede 

Arte na Escola, sendo enviado a professores de todo o Brasil. Criado em 1992, o 
                                                 
15 Participaram, em 1992: Rosa Iavelberg, Amanda Tojal, Denise Grinspum, Iveta Maria Borges 
Ávila Fernandes, Maria Cristina Pires Fonseca, Silvia Mastrocola Almeida. Em 1994: Tarcísio 
Sapienza, Heloísa Margarido Salles, Maria Cristina Biazus e Dora Maria Dutra Bay. Em 1995, com o 
apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da 
Educação e do Desporto): Maria Cristina Biazus, Elizabeth Aguiar, Dora Dutra Bay, Sandra Salles, 
Marília Diaz, Beatriz Venâncio, Dulce Osinsky e Milene Chiovato. Em 1997, também com o apoio da 
CAPES: Denise Grinspum, Elizabeth Milititsky Aguiar, Mari Lucie da Silva Loretto, Rosa Iavelberg, 
Consuelo Schlichta, Maria Cristina Pessi, Maria Helena Rossi, Marilene Schramm, Marlene 
Françoise, Milene Chiovatto e Sebastião Pedrosa.  
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Boletim tem gerado, durante toda a sua existência, reflexão, produção e registro de 

conhecimento em arte, ao veicular artigos teóricos e relatos práticos sobre arte, 

sua importância e seu ensino, ajudando inclusive a disseminar as experiências de 

professores e pesquisadores com a Metodologia Triangular associada ao uso do 

vídeo. 
 

      
  Figura 12 Encontro Técnico na UFPA, em Belém-PA   Figura 13 Seminário na UCS, em Caxias do Sul-RS 

 

O Boletim Arte na Escola também tem divulgado os encontros técnicos da 

Rede, bem como os seminários nacionais e internacionais organizados por Arte na 
Escola, em que foram recebidos importantes nomes da arte-educação, nacionais e 

internacionais: Brent Wilson (1989); Rebecca Keller, Ralph Smith, Elliot Eisner, 

Eilleen Adams e Udo Liebelt (1990); Anne Lindsey, Eduardo Peñuela, Sara Pain e 

Mariazinha Fusari (1993); Fayga Ostrower (1994); Ronnie Hartfield (1995); Anna 

Kindler, Michael Parsons, Don Krug, Kerry Freedman, Ann Cheng Shiang Kuo e 

Vitor Kon (1996); Agnaldo Farias e Rosa Iavelberg (1997); Mariazinha Fusari 

(1998), entre outros. 

 Outra ação de mobilização deflagrada pelo ensino da arte, empreendida por 

Arte na Escola e iniciada em 1992 foi a elaboração dos Materiais Instrucionais, 

dirigidos aos professores de arte usuários da Videoteca. Esses materiais tinham o 

propósito de indicar caminhos estratégicos para utilização dos vídeos em sala de 

aula. O objetivo dos mesmos era trabalhar as vertentes da Metodologia Triangular, 

de forma a apresentar ao professor possibilidades de abordagens dos vídeos mais 

ricas e diversificadas, que fugissem de “receitas prontas”. Afinal o vídeo ainda era 
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um recurso pouco utilizado pela maior parte dos professores de arte, que não 

estava capacitado para se apropriar dessa tecnologia da comunicação em sala de 

aula. Não eram raros os professores que simplesmente deixavam rodar a fita sem 

compromisso, simplesmente para preencher o tempo da aula de artes. Os 

Materiais Instrucionais da Videoteca pretendiam ajudar os professores na 

exploração didática dessa mídia, buscando uma experiência fecunda e prazerosa 

de aprendizagem para os alunos. 

O trabalho de construção desses materiais foi coordenado por Sylvio da 

Cunha Coutinho, que então integrava um grupo de arte-educadores paulista – 

Amanda Pinto da Fonseca Tojal, Heloisa Margarido Salles, Maria Silvia Costa 

Mastrocolla de Almeida, Rosa Iavelberg e Tarcísio Sapienza. Esse processo 

também envolveu o trabalho de outros 63 arte-educadores de diversos estados 

brasileiros. Os materiais produzidos passaram por um processo intenso de testes 

em sala de aula, o que possibilitou a avaliação e os ajustes necessários, no sentido 

de adequar a teoria à prática. Em setembro de 1996, os professores de arte já 

podiam contar com 120 títulos da Videoteca que acompanhavam materiais de 

apoio didático. 

É importante citar também os incentivos financeiros concedidos pela 

Fundação Iochpe aos Pólos da Rede Arte na Escola a partir de 1994, que 

auxiliavam as universidades a desenvolver seus próprios projetos, patrocinando 

cursos, seminários, oficinas etc. Esses cursos eram dirigidos, preferencialmente, 

aos professores da rede pública de ensino. Uma ação que se destaca e diz 

respeito diretamente à mobilização pelo ensino da arte realizada por Arte na 
Escola refere-se à série de cursos - ministrados de outubro de 1997 a julho de 

1998 - pela Rede, de sensibilização e disseminação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Artes (PCNs-Artes) nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 

Brasil. 

Em dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que há oito anos 

estava em processo de tramitação, finalmente foi aprovada pelo Congresso 

Nacional e sancionada pelo então Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso. A Arte foi finalmente incorporada ao currículo escolar como disciplina 
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obrigatória - fruto da luta política e conceitual encampada por arte-educadores 

durante todos os anos 80, envolvendo a Arte e seu ensino, conforme foi relatado 

acima. A disciplina passava a chamar-se “Educação Artística” no texto da referida 

Lei. Naquele momento os PCNs de Arte significavam também um novo horizonte e 

uma nova perspectiva para a arte-educação no Brasil, posto que abordam as 

quatro linguagens da Arte – artes visuais, teatro, dança e música –, tratando cada 

linguagem separadamente, com indicações para o desenvolvimento de trabalhos 

que abrangem a correlação dessas linguagens com as outras disciplinas do 

currículo. Os PCNs promoviam assim a interdisciplinaridade, incorporando 

igualmente a questão da comunicação e da transversalidade no currículo. Ou seja, 

os PCNs possibilitaram uma abertura para novas formas de diálogo entre a 

educação e o cotidiano, indicando que é necessário não apenas trabalhar os 

conteúdos específicos de cada disciplina, mas também vinculá-los aos hábitos e 

culturas locais, às referências, aos imaginários, às memórias, aos repertórios, 

enfim, aos contextos dos alunos.  

Depois de nacionalmente discutido por educadores de todo o Brasil entre 

1995 a 1996, os PCNs passaram a constituir-se numa referência para análise dos 

currículos das escolas públicas. Sem caráter de obrigatoriedade, eles visam 

melhorar a qualidade do ensino fundamental. À época em que os PCNs foram 

lançados, era necessária, entretanto, adotar uma política de implementação da 

proposta e por isso mesmo a Rede Arte na Escola foi convocada, a partir de um 

convênio assinado com o Ministério da Educação, para a elaboração das 

atividades do projeto de disseminação dos PCNs de Arte. 
 

             
   Figura 14 Disseminação dos PCNs-Arte em Manaus-AM Figura 15 Disseminação PCNs-Arte em Recife-PE  
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No depoimento abaixo, de Ana Mariza Filipouski, coordenadora técnica 

deste projeto no Arte na Escola, é possível identificar os propósitos do trabalho e 

das atividades que seriam empreendidas pela Rede, em relação aos PCNs-Arte. 

Esse trabalho consistia na criação, elaboração e produção de materiais de apoio 

para os cursos de capacitação de professores que também seriam ministrados pela 

Rede. Partindo do objetivo de trabalhar a arte em cada cidade, esses cursos 

compreendiam aulas teóricas, reflexão sobre a prática, documentação de 

atividades executadas e oficinas de arte.  

 
“A parceria estabelecida entre o MEC e a Rede Arte na Escola é, sobretudo, 

o reconhecimento ao espírito de grupo que une os professores da Rede, ao 

trabalho conjunto que executam e à permanente preocupação em considerar que 

Arte é conhecimento que se aprende e aprimora. (...) Todas essas atividades 

constituirão um grande investimento para a melhoria do ensino por meio da 

qualificação do professor. Através delas, estaremos apresentando aos professores 

do Ensino Fundamental teorias e metodologias que, certamente, possibilitarão 

ampliar seu repertório, estimulando-os a escolher aquela que mais se adapte a sua 

realidade imediata e favoreça ao aprendiz o acesso às artes plásticas, capacitando-

o a desfrutar da produção artística da humanidade e a dominar os elementos 

expressivos que poderão transformá-lo em espectador e em produtor de arte.”16 

 

É importante lembrar a crença que unia os protagonistas da Rede Arte na 

Escola: uma maneira de ensinar arte alicerçada na Metodologia Triangular, que 

vinha sendo desenvolvida pela Profa. Dra. Ana Mae Barbosa. Outra ação de 

mobilização e melhoria do ensino da arte que também destacamos na trajetória de 

Arte na Escola - e que ocorreu em 1998, paralelamente a ação relacionada à 

disseminação dos PCNs de Arte pela Rede – diz respeito à participação da Rede 

Arte na Escola na preparação das ações educativas da XXIV Bienal Internacional 

de São Paulo. A direção dessa ação esteve a cargo de Evelyn Berg Ioschpe, 

presidente da Fundação Iochpe, que implantou uma Diretoria de Educação, fato 

                                                 
16 Filipouski, Ana Mariza. Cursos de arte para professores aproximam o norte e o sul do Brasil. 
Boletim Arte na Escola, Porto Alegre, n. 17, p. 4, 1997. 
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inédito na Instituição Bienal. Foram produzidos 20 mil exemplares de materiais de 

apoio distribuídos para toda a rede pública de ensino do Estado de São Paulo. 

As Bienais sempre atraíram um grande público visitante, muitas vezes sem 

nenhum preparo para o acesso e compreensão das obras e da curadoria. Vale 

destacar que a década de 90 foi marcada por um aumento significativo de espaços 

e instituições culturais, as quais por sua vez criaram seus setores educacionais, 

visando a fruição das obras de seus acervos. Esses núcleos educacionais 

instalados em museus e outros espaços expositivos ampliaram a oferta de 

atendimento a escolas – não raro com propostas de capacitação de professores, 

para prepará-los para o trabalho em sala de aula com seus alunos, antes e após a 

visita - num momento em que as escolas começavam a ter atividades 

extracurriculares, possibilitando, por exemplo, visitas aos museus. A ação 

educativa da XXIV Bienal atendeu 74 mil alunos em visitas monitoradas. 

Para destacar os modos como essas ações de mobilização e qualificação 

empreendidas pelo Arte na Escola interconectaram-se num processo de 

construção da história do ensino da arte no Brasil, recortamos aqui dois 

depoimentos de Maria Cristina Biazus, coordenadora do Pólo Arte na Escola na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Rede desde 1989, e de Isabel 

Petry Kehrwald, coordenadora do Pólo FUNDARTE, de Montenegro, Rio Grande 

do Sul. Esses depoimentos foram colhidos durante a elaboração da edição 36, de 

2004, do Boletim Arte na Escola, em comemoração aos 15 anos de atividade de 

Arte na Escola, oportunidade em que foram ouvidos vários atores que marcaram e 

participaram da história da organização. 

 
 “O Arte na Escola teve uma participação especial na divulgação dos PCNs 

Arte (Parâmetros Curriculares Nacionais/Ministério da Educação). A idéia do Arte 

na Escola, em ter Pólos em todo o país, certamente foi parte importante para que 

as novas idéias sobre como ensinar arte fossem divulgadas. Acredito que tenha 

muita gente fazendo coisa boa neste país e que, de alguma forma, o Arte na Escola 

está tendo este papel difusor e catalisador. (...) Tive muitos ganhos ao trabalhar 

diretamente com a Rede Arte na Escola no sentido de organização e 

sistematização de processos. Tivemos muitas caminhadas e aprendizagens das 
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quais destaco a elaboração dos Materiais Instrucionais de apoio ao professor da 

Videoteca Arte na Escola, quando coordenei os grupos de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul. Isto nos ensinou muita coisa em termos de logística. Quando do 

material para a Bienal e PCNs, já havia um saber construído neste sentido. O 

intercâmbio com projetos de DBAE (Discipline Based Arte Education) possibilitou a 

troca de experiências com professores americanos e a chance de ver e vivenciar o 

DBAE ‘do outro lado’. Tive a chance de ministrar uma oficina sobre O Bananal, de 

Lasar Segall, em Chattanooga, na Universidade do Tenessee, o que foi um ótimo 

aprendizado. Nos cursos de verão realizados nos EUA, tive a chance de conviver e 

trocar idéias com teóricos da arte como Michael Parsons, Brent Wilson, Judith 

Koroscik e Terry Barret. Estas foram oportunidades únicas que quero destacar.”17 

 

“(...) a formação de professores é o foco principal (rever cursos de 

Magistério/Normal, de Pedagogia e de Licenciatura em Arte), como também 

defender concursos para professores da área de Arte e nesta, especificamente, 

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro e não Educação Artística - termo que foi 

suprimido da LDB 9694/93 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira) e 

ainda é usado pelas Secretarias de Educação - e oferecer formação continuada em 

serviço e recursos para o uso em sala de aula. Neste último item, é exemplar a 

trajetória e contribuição do Arte na Escola. (...) o Arte na Escola oportunizou 

melhorias, cursos, reflexões, recursos materiais e qualificação de recursos 

humanos na área da arte, suprimindo uma lacuna do sistema de ensino e do dever 

do Estado. Saliento o processo de disseminação dos PCNs Arte como um projeto 

exemplar sob o ponto de vista pedagógico e de estratégia educativa de resultados. 

(...) Foi uma construção interdisciplinar histórica e pela sua singularidade e forma 

de organização, talvez, única no universo educacional brasileiro.”18  

 

Foi assim durante todos os anos 90: articulação em rede e construção de 

conhecimento sobre arte e seu ensino, cena na qual o Arte na Escola ocupou lugar 

de protagonista, tendo os coordenadores da Rede Arte na Escola como atores, 

autores, sujeitos das ações e a Fundação Iochpe como articuladora destas. 

                                                 
17 Entrevista constante do arquivo do Boletim Arte na Escola nr. 36. 
18 Entrevista constante do arquivo do Boletim Arte na Escola nr. 36. 
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O reconhecimento externo pela trajetória de Arte na Escola veio em dois 

momentos: em 1995, com a conquista do Prêmio ECO, na categoria Cultura, 

concedido pela Câmara Americana de Comércio à Iochpe-Maxion S.A. pelo 

trabalho desenvolvido pela Fundação Iochpe com o Arte na Escola; e, em 1999, 

quando Arte na Escola recebeu a chancela da UNESCO.  

 

1.2 Instituto Arte na Escola: crescimento quantitativo em âmbito nacional 
 

Em 2.000, a Fundação Iochpe resolveu criar, em São Paulo, o Instituto Arte 

na Escola, configurando-se assim uma situação sui generis: o “irmão” mais novo, o 

Instituto, tinha a incumbência de cuidar do mais velho, a Rede Arte na Escola, já 

com 11 anos de atuação. O objetivo do Instituto? Ampliar, garantir consistência, 

interconexão, efetividade e sustentabilidade à Rede Arte na Escola. O quadro de 

sócios fundadores do Instituto compôs-se, basicamente, de coordenadores de 

Pólos da Rede, de um reitor de universidade e de dois consultores americanos (ver 

anexo 01) a estratégia de trabalho foi definida em termos da valorização e da 

incubação de projetos de ensino da arte e produção de materiais educativos que 

subsidiassem o professor em sala de aula e, frente aos resultados advindos da 

avaliação dos mesmos, sua disseminação, por meio de parcerias, na Rede Arte na 

Escola. 

Nesse mesmo ano, o Instituto criou o Prêmio Arte na Escola Cidadã, para 

reconhecer e valorizar os trabalhos de qualidade no âmbito do ensino da arte, 

realizados por professores de todo o Brasil. Sobre o prêmio, Kehrwald ressalta: 

  
“Sua importância está na visibilidade que deu a projetos executados em 

diferentes contextos do país e ao conhecimento que oportunizou sobre professores 

comprometidos com o ensino da arte, em situação adversa e com poucos recursos, 

que têm desenvolvido projetos de inclusão social de relevante beleza e 

significância”19 

 

                                                 
19 Entrevista constante do arquivo do Boletim Arte na Escola nr. 36. 
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É importante enfatizar que, com a criação do Instituto, ocorreu uma 

mudança no paradigma de participação que vinha se configurando até então entre 

as universidades parceiras, Pólos do Arte na Escola, representadas por seus 

coordenadores, e o Arte na Escola, causando certo distanciamento entre as partes 

e até mesmo, desânimo. Quem aponta isso é a diretora do Instituto, Maria Helena 

Webster, que trabalha na Fundação Iochpe desde 1991. 

 
“Todos os coordenadores de Pólo eram envolvidos e se engajavam mais 

nos primeiros anos do Arte na Escola. Eles deixam de se envolver e se sentem 

abandonados quando o Arte na Escola (Fundação Iochpe) se muda para São 

Paulo. Antes disso, eles participavam da construção, se sentiam engajados, 

participantes. Em 1997 e 1998, conseguimos recuperar a Rede Arte na Escola com 

o trabalho dos PCNs. Foi um momento importantíssimo e eles esperavam que este 

fosse o início de muitos outros projetos similares. Eles construíram os PCNs juntos, 

foram fazer capacitação por todo o Brasil e a capacitação de professores era o que 

mais o atraiam. Eles eram donos do processo e acharam que a vida com o Instituto 

Arte na Escola seria esta, mais autônoma, mas é o que é hoje: eles não são 

chamados para os grandes projetos. A idéia era conseguir financiamento do BNDS 

para expansão da Rede em 2000, 2001, a curtíssimo prazo, que seria feita pelos 

coordenadores, o que não ocorreu. Isso trouxe mágoa para alguns desses 

colaboradores. Eles eram autores e passaram a ser fazedores, de outros 

autores.”20 

 

É importante considerar esse fato, tendo em vista o maior patrimônio 

acumulado por Arte na Escola desde a sua concepção: o conhecimento técnico e 

a experiência acumulada de professores e pesquisadores sobre Arte e seu ensino, 

que desde então vinham realizando, juntos, um trabalho de abrangência nacional, 

muito significativo no cenário do ensino da arte brasileiro. 

Entretanto, independentemente do nível de participação dos coordenadores 

da Rede nos processos do Arte na Escola, é fato que hoje a produção de 

resultados quantitativos é significativa, correspondendo ao objetivo do Instituto de 

                                                 
20 Comentário extraído durante entrevista para o pré-diagnóstico deste Projeto de Intervenção, em 
novembro de 2005, constante dos arquivos deste trabalho. 
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ampliar a Rede. Em 2005, a Rede Arte na Escola beneficiou cerca de 25 mil 

professores de arte em todo o Brasil, dados estes que foram obtidos na avaliação 

realizada pelo Instituto junto aos Pólos da Rede em novembro de 2005. 

Esse resultado quantitativo foi alcançado graças a um convênio assinado, 

em 2003, entre o Instituto Arte na Escola e o BNDES. A parceria possibilitou a 

expansão da Rede Arte na Escola: de 17 Pólos em 2003 para 55 em 2005. Mais 

pólos, mais professores impactados pelas ações de Arte na Escola. Tal parceria 

também vem possibilitando a reedição da Videoteca Arte na Escola, revisada, 

ampliada, com uma nova proposta educativa e tecnologicamente atualizada: 

DVDteca Arte na Escola, em fase de distribuição. 

Nos últimos quatro anos, o Instituto cresceu em tamanho e em público 

atendido. Em toda a sua história, nunca a Rede Arte na Escola expandiu-se tanto e 

em tão pouco tempo. É importante destacar que os Pólos da Rede Arte na Escola 

são unidades autônomas, vinculadas às suas Instituições de Ensino Superior que, 

por meio de convênio - assinado entre as Pró-Reitorias de Extensão de suas 

Universidades e o Instituto Arte na Escola - recebem do Instituto suporte e 

benefícios, materiais e aportes financeiros para o desenvolvimento de ações, 

prioritariamente, junto à rede pública de ensino local. 

O Instituto Arte na Escola tem uma ação expressiva em termos de 

resultados quantitativos em relação ao número de funcionários e de recursos 

financeiros investidos. Talvez uma resposta a essa relação custo-benefício positiva 

e à grande capilaridade atingida seja a forma de organização e atuação escolhida 

pela organização. Elegendo a universidade como a principal parceira na realização 

de sua missão o Instituto cumpre uma função inerente ao Terceiro Setor de 

articular e otimizar capital humano e físico, gerando capital social. 

 

1.3 arte br: imagem enquanto linguagem 
 

Como indicador de crescimento e impacto das ações do Arte na Escola hoje, 

vale citar o número de professores atingidos com a distribuição do kit arte br, 

última produção de material educativo para o professor, voltado ao 
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desenvolvimento de competências relacionadas à leitura da imagem da arte e 

desenvolvido pelo Instituto Arte na Escola: 15 mil docentes, de todas as regiões do 

Brasil. O material foi distribuído por meio dos Pólos da Rede, que também 

promoveram capacitação para uso do recurso didático. arte br também envolveu a 

doação de algumas obras de arte a museus em todo o país. 

 

       
 

Figura 16 Pasta arte br  Figura 17 Material para o professor 

 

O material é composto de 12 cadernos educacionais, 12 pranchas com duas 

obras de arte reproduzidas, uma na frente e outra no verso, 12 cartões com 

reproduções de fotos de obras de arte, um folder com informação institucional e 

outro, com uma linha do tempo que contextualiza as obras de arte abordadas. As 

obras são todas de autoria de artistas brasileiros do século 20. O curador Paulo 

Herkenhoff fez a seleção das obras e dos artistas buscando representar 

visualmente nosso país e, por meio das imagens, discutir alguns valores, 

sentimentos e percepções que fazem parte do cotidiano dos brasileiros e que a 

arte expressa como universais. Por isso o título arte br, de Brasil, mas também de 

estrada, de caminho que leva a outras visões da vida, por meio do contato 

significativo com as imagens da arte. Baseado na metodologia de leitura da 

imagem fundamentada pelos pressupostos da Semiótica Greimasiana, esse 

material propõe ao professor iniciar a abordagem da obra de arte pela imagem, 

demorando-se diante dela para sentir, imaginar, refletir antes mesmo de receber 
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qualquer informação sobre a obra em si e sobre a biografia do artista. Assim arte 

br busca valorizar a imagem enquanto linguagem, enquanto texto construído 

intencionalmente pelo artista para comunicar sentimentos, pensamentos, visões de 

mundo, valores. “O objetivo do arte br é trabalhar a questão da leitura da imagem. 

Diante de um mundo povoado de imagens o sentido da obra vai se construindo no 

tempo do ler e nas relações que esse tempo estabelece com o leitor em contato 

com a obra”21, diz Anamelia Bueno Buoro, coordenadora do projeto. 

É fato que hoje - ao contrário do que ocorria no final da década de 80, 

quando o Arte na Escola surgiu - a oferta de materiais de apoio ao ensino da arte 

dirigidos ao professor, é extensa e diversificada. Além de instituições culturais e 

educacionais, como o Instituto Cultural Itaú, a Fundação Banco do Brasil, o 

Educarede (Fundação Telefônica e CENPEC), Arte e Cidadania (Instituto Gthec), 

para citar apenas algumas, também os museus empreendem um papel importante 

na produção de materiais para o professor de arte, subsidiando sua prática em sala 

de aula. O trabalho realizado pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, o MAC-

USP, o Museu Lasar Segall, o MAMAM (Recife), o MAC (Niterói), o MAM (São 

Paulo e Rio de Janeiro) são alguns bons exemplos dessas ações. Todas essas 

instituições tratam, inclusive, de oferecer cursos de capacitação para apropriação 

dos materiais produzidos. 

Se por um lado a oferta de material de apoio ao professor multiplicou-se nas 

últimas décadas, por outro, a formação do professor ainda deixa muito a desejar. 

As aulas de arte empobrecidas parecem ter atravessado a década de 90 sem se 

alterarem substancialmente. No limiar do terceiro milênio, elas ainda se mantêm 

como um desafio diante das aceleradas inovações científicas e tecnológicas dos 

últimos anos, uma vez que a maior parte dos professores pratica aulas 

exclusivamente ligadas à expressão, sem qualquer contextualização. As aulas 

mantêm-se tradicionais, é o que indica a FAEB e alguns coordenadores de Pólos 

da Rede Arte na Escola mais adiante. 

                                                 
21 Buoro, Anamelia Bueno. arte br: construindo conhecimentos em arte. Boletim Arte na Escola, 
São Paulo, n. 32, p. 8, 2003. 
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Em relação ao trabalho do Instituto, realizado junto aos Pólos da Rede no 

tocante a educação continuada - um dos pilares da ação do Arte na Escola no 

cumprimento de sua missão - há o desafio do intercâmbio entre a universidade e a 

realidade do professor, vivida no embate da sala de aula, na prática cambiante e 

desafiante do dia-a-dia. Há uma distância, que ainda não foi superada, entre a 

universidade e o universo dos professores, apesar do esforço de Arte na Escola 

em provocar conscientemente essa relação, a fim de renová-la e assim contribuir 

com o aprimoramento do processo de formação de professores nas universidades, 

em relação à realidade do ensino público brasileiro. 

Essa distância aprofunda-se no déficit crônico de formação dos professores, 

decorrente do mau aproveitamento de conteúdos fragmentados e dissociados da 

realidade, transmitidos pela universidade, mas também pela falta de contato da 

universidade com o universo escolar: a sala de aula, na qual os professores estão 

imersos na prática de suas atividades. 

Uma das ações que tem contribuído para reverter esse quadro está 

relacionada com os Grupos de Estudos, realizados nos Pólos Arte na Escola e que 

o Instituto considera fundamental. Os Grupos de Estudo reúnem professores e 

acadêmicos, num processo de educação continuada e de troca de experiências 

coletivas que confrontam e desafiam a teoria. O que se tem, contudo, para analisar 

o impacto dessa ação são apenas dados quantitativos. 

De acordo com a avaliação realizada pelo Instituto em 2005, já citada aqui, 

sobre as ações realizadas pelos Pólos da Rede Arte na Escola, apenas 2.249 

professores – dos cerca de 25 mil atendidos pela Rede em 2005 – participaram de 

Grupos de Estudos. Foram realizados em 2005, 94 Grupos de Estudo, sendo que 

34% deles trabalharam com professores formados em arte, 26% dos Grupos se 

voltaram para professores sem formação e 40% reuniram professores formados 

em arte ou não; portanto, atuaram com Grupos de Estudo mistos. 

 Se por um lado esse dado reflete a falta de participação de professores em 

ações sistemáticas de formação continuada nos Pólos da Rede que possibilitariam 

sua constante qualificação para o ensino da arte, por outro salienta-se a falta de 

professores especializados no ensino de Arte, nas salas de aula das escolas 
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brasileiras de educação formal. Esse contexto extrapola os limites institucionais e 

ganha dimensão macro-estrutural, apontando para uma prática do ensino de arte 

tradicional ainda muito centrada na oralidade e na escrita, em que a imagem e 

demais recursos audiovisuais são pouco utilizados. 

 Para se ter uma idéia do problema macro-estrutural e ilustrar o que o não 

reconhecimento do valor do ensino da Arte no Brasil durante todos os anos 80 e 90 

– Arte enquanto área do saber e da cultura humana - impactou na prática docente, 

basta analisar a recente conquista da FAEB, junto à Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação. Em 04/10/2005, a FAEB solicitou a retificação 

do termo “Educação Artística” para “Arte”, com base na formação específica plena 

em uma das linguagens - Artes Visuais, Dança, Música e Teatro - no inciso IV, 

alínea b, do artigo 3º da Resolução CNE/CEB número 2, de 07 de abril de 1998, 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 

O objetivo dessa solicitação foi conferir à Arte status de disciplina, não mais 

relegada à condição de “atividade educativa”, conforme já havíamos apontado 

acima, uma vez que, segundo membros da FAEB, a conseqüência do que foi 

determinado em 1998, acarretou a perda da qualidade dos saberes específicos das 

diversas formas de Arte, dando lugar a uma aprendizagem reprodutiva. Isso 

também explica o porquê da falta de especialistas em Arte nas salas de aula, uma 

vez que a legislação vigente requer professores formados em “Educação Artística”. 

O depoimento de Edite Colares, coordenadora do Pólo Arte na Escola da 

Universidade Estadual do Ceará, dá a dimensão dessa situação. Ele foi publicado 

no boletim eletrônico “Oi!” do Instituto Arte na Escola, em junho de 2006. 
“Em nosso Estado (Ceará) não temos professores formados em número 

suficiente para atender a demanda das escolas por professores de artes. O único 

curso que forma professores de artes em Fortaleza, por exemplo, é o curso de 

Música da UECE, ficando assim as outras linguagens descobertas. Porém, não 

tenho sentido disposição das Secretarias de Ensino para se estabelecer convênios 

para uma formação dos professores que já se encontram na rede.”22 

                                                 
22 Colares, Edite. Como a LDB está sendo tratada no seu Estado? Oi!, São Paulo, Edição Especial, 
Junho de 2006. Disponível em: <http://artenaescola,v6mail.com.br/bin/envios.pl?acao 
preview&env_cod 410> Acesso em nov. 2006.  
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Em e-mail endereçado ao Instituto Arte na Escola no dia 7 de junho de 2006, 

Eliane Tinoco, coordenadora do Pólo Arte na Escola da Universidade Federal de 

Uberlândia, não só reafirma essa problemática macro-estrutural como também 

aponta para uma outra realidade que extrapola a questão da formação 

especializada em Arte, demonstrando que ter um professor especialista na sala de 

aula não significa, necessariamente, garantir uma aula de qualidade para os 

alunos. Ela relata a situação do ensino de artes em Uberlândia e região: 

 
“Em Uberlândia temos uma situação privilegiada, por conta de existir cursos 

de licenciatura em Artes Cênicas, Artes Visuais e Música na Universidade Federal 

de Uberlândia, sendo que o curso de Artes Visuais já funciona há 33 anos. Por isso, 

nas escolas públicas temos 100% de professores formados ou em formação nas 

áreas de Artes, da Educação Infantil ao Ensino Médio. (...) No entanto, este dado 

não é condição de um ensino de qualidade em todas as escolas. Infelizmente ainda 

temos profissionais que teimam em não participar dos cursos de formação 

continuada e continuam trabalhando com desenhos mimeografados em sala de 

aula, contrariando a tudo e a todos. (...) A justificativa é sempre a questão salarial. 

(...) Já nas cidades vizinhas à Uberlândia, temos uma situação complicada. As 

Superintendências Regionais de Ensino entendem que o professor formado em 

Artes têm prioridade para os cargos mas, qualquer outro profissional que tenha 

‘habilidade’ e para o qual estejam faltando aulas para completar a carga horária, 

pode ministrar as aulas. Assim, temos uma grande salada de professores de todas 

as áreas trabalhando com Artes.” 

 

É nesse contexto da Educação e do ensino da Arte no Brasil que está 

inserida a instituição objeto de estudo escolhido para este trabalho: contexto que 

ora caracteriza Arte como atividade, ora como disciplina, tendo em vista as 

políticas educacionais implantadas durante a curta história do ensino de Arte no 

Brasil; que contempla modelos curriculares imprecisos sobre o que o aluno deve 

aprender numa aula de artes; que apresenta um quadro precário de professores de 

Arte, em que muitos não têm habilitação para atuar na disciplina, marcado pela 

polivalência, por uma fase de licenciaturas curtas e, sobretudo, pela falta de oferta 

de cursos de formação nas quadro linguagens da Arte e de educação continuada. 
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Todos esses aspectos reforçam o estigma da Arte como disciplina secundária, 

desvalorizada, sem importância e sem conteúdo no âmbito do currículo escolar; 

portanto, desnecessária. 

Além das ações de educação continuada associada aos materiais 

educativos de apoio ao professor, desenvolvidas juntos aos Pólos da Rede Arte na 

Escola, o Instituto Arte na Escola apóia-se também em diversos recursos de 

comunicação, para atuar junto aos professores de arte e assim fazer valer sua 

missão, como no já citado Boletim Arte na Escola e no site do Arte na Escola -

www.artenaescola.org.br -, para o qual se volta este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artenaescola.org.br/
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CAPÍTULO 2 
 
 

ARTE NA ESCOLA ON LINE 
 

 

“Uma simples linha pintada com o pincel 

pode levar à liberdade e à felicidade” 

Miró 
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2. O site Arte na Escola 

 

Hoje o Instituto Arte na Escola abarca uma gama de professores muito além 

daquela atendida pela Rede Arte na Escola que, de forma presencial, atinge cerca 

de 25 mil professores: os usuários do site www.artenaescola.org.br. 
 

 
Figura 18 Home site Arte na Escola  

 

Desde o lançamento de sua segunda versão, no dia 01 de setembro de 

2004, até hoje, a página já atendeu mais de 13 mil23 professores cadastrados, um 

número que não pára de crescer. 
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Gráfico 1: Professores cadastrados

 
                                                 
23 Dado obtido por meio da página administrativa do site Arte na Escola, 
www.artenaescola.org.br/adm/cadastros, no dia em 03 de novembro de 2006, que mostra o total de 
13.380 professores cadastrados. 

http://www.artenaescola.org.br/
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Além disso, seu público usuário vem se constituindo e crescendo de forma 

vertiginosa. 
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Gráfico 2: Visitantes únicos

 
 

Uma pequena parcela dos professores cadastrados tem acesso às 

oportunidades de formação continuada oferecidas pela Rede - Grupos de Estudo, 

seminários, encontros, oficinas etc. - e aos materiais educativos distribuídos por 

ela, pilares fundamentais para a concretização da missão de Arte na Escola desde 

seus primórdios. Os resultados da pesquisa do anexo 02 demonstram isso: do 

total, responderam 990 professores; destes, 71,7% não freqüentam os Pólos da 

Rede. 

Isso significa que, se por um lado o site sinaliza um novo público emergente 

que transcende a Rede, ampliando as possibilidades e o alcance das ações de 

Arte na Escola, por outro, induz a pensar que o Instituto não estaria cumprindo 

sua missão junto aos professores cadastrados, já que a maior parte do esforço de 

trabalho empreendida por ele está voltada à Rede ou é desenvolvida por meio 

dela. Ou seja, de forma presencial, sem um paralelo no ambiente virtual, como 

veremos adiante. 

Após um ano de atividade, o público on line chegou a atingir, em número, 

metade daquele atendido presencialmente pela Rede, em 16 anos de atuação. 



 37

Desde 2005, o número de professores impactados eletronicamente passou 

também a ser apresentado nas reuniões de Conselho do Instituto ao lado do 

número de professores beneficiados pela Rede. Esse fato legitima a incorporação 

desse público no sentido do cumprimento da missão do Instituto e, portanto, 

configura-se como o problema comunicacional deste trabalho, já que o Arte na 

Escola apóia-se também nesse recurso de comunicação para atuar junto aos 

professores de arte e fazer valer os seus propósitos institucionais: incentivar e 

qualificar o ensino da arte por meio de educação continuada e do acesso a 

materiais educativos. 

Entender o fenômeno comunicacional que multiplica, a cada mês, o número 

do público interessado no site Arte na Escola, implica investigar o início de sua 

trajetória on line e, sobretudo, conhecendo a história da construção da versão atual 

de sua página. 

 
2.1 A primeira página 

 

O ingresso do Arte na Escola na web teve início em 2001, quando o Instituto 

elegeu a internet como mídia para ampliar o atendimento aos professores de arte, 

para além dos Pólos da Rede, disponibilizando - através da primeira versão de seu 

site - alguns clipes dos vídeos da Videoteca Arte na Escola e seus respectivos 

materiais de apoio, entre outras informações e serviços24. O Instituto havia tomado 

essa decisão estimulado pela procura dos professores por esse recurso didático 

nos Pólos, bem como pelos resultados obtidos junto a eles nas ações de educação 

continuada, com uso da Videoteca, empreendidas pela Rede, que tanto o Boletim 

divulgou durante a primeira década de atividade de Arte na Escola. 

O objetivo principal da página era ampliar o acesso a esse material já 

existente, e sobretudo propiciar a troca de experiência entre professores, por meio 

da área Relatos de Experiência, numa seção interativa a partir da qual os 

                                                 
24 Esta primeira versão eletrônica também oferecia artigos, entrevistas e relatos de experiência 
publicados anteriormente no Boletim Arte na Escola; sugestões de livros; resenhas de monografias 
acadêmicas; noticias sobre arte-educação e ações do Arte na Escola; uma seção de links afins; um 
roteiro cultural, com dicas sobre exposições, além do tradicional Fale Conosco e um ambiente para 
interação, o Fórum. 
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professores podiam enviar seus relatos de prática em sala de aula com o uso dos 

materiais oferecidos por Arte na Escola, compartilhando suas experiências com 

outros professores, uma vez que publicados no site. 

Era evidente para o Instituto o potencial da internet para ampliar o acesso e 

conectar pessoas. Entretanto, com o site há três anos no ar, os usuários da web 

pouco acessavam as páginas em que figuravam os materiais de apoio da 

Videoteca e nenhum professor havia enviado seus relatos de prática, conforme o 

esperado. 

Essa primeira versão eletrônica caracterizava-se por oferecer informações 

centradas nas atividades e ações de Arte na Escola acerca do que acontecia nos 

Pólos da Rede e também por transpor conteúdos do meio impresso para o 

eletrônico. Ou seja, a forma adotada para a troca de informações e construção de 

conhecimentos via internet estava pautada no modelo de comunicação 

interpessoal, face a face, tal como ocorre na Rede, entre os professores e os 

gestores que os atendem nos Pólos. 

Após o advento da rede mundial de computadores, o conceito de 

presencialidade mudou e se instaurou uma modalidade de comunicação midiática 

de natureza totalmente inusitada. É inegável que tal fato vem promovendo 

mudanças significativas nos processos institucionalizados e normatizados, em que 

o lugar do emissor e do receptor está definido e garantido, normalmente, de forma 

hierárquica. Isso porque a interface eletrônica tornou a comunicação entre as 

pessoas múltipla, fluída, descentralizada, multidirecional e participativa - 

transpondo barreiras de tempo e espaço - na mesma proporção em que se revelou 

híbrida. A interatividade promovida pela internet exige agora novas formas de 

expressão e comunicação, já que articula uma constante e mutante negociação de 

significados entre as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 

Como aproximar professores de arte daquilo que de melhor Arte na Escola 

pode oferecer utilizando o ambiente virtual, de forma a fazer sentido, estimulando a 

participação e, com isso, possibilitando que a missão do Instituto encontre nesse 

meio um outro espaço para se concretizar? Meu encontro com Arte na Escola 

deu-se justamente no momento em que o Instituto buscava respostas para essa 
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questão complexa, visando a construção de um novo site para Arte na Escola, o 

qual tive o privilégio e a oportunidade de empreender. 

 
2.2 Antes e depois... 
 

Acesso e interação foram duas palavras-chave que nortearam meu 

imaginário durante a concepção da nova página. Ao usá-las como palavras 

mágicas, meu objetivo era de que abrissem as portas de uma nova home page 

para professores de todo o Brasil, desse modo criando um espaço com o qual 

estes se identificassem; no qual se sentissem em casa e que os estimulasse a 

convidar os amigos a participar; que oferecesse o que eles mais buscavam; que os 

acolhesse de forma encantadora, significativa e produtiva; que, sobretudo, os 

colocasse em contato. Entre os professores e o que Arte na Escola tinha a lhes 

oferecer - um site idealizado - e o rico universo de possibilidades propiciado pela 

internet: uma nova forma de expressão, aberta a experimentações de linguagem; 

velocidade; interação; conexão e uma promessa de relacionamento, mediado por 

distâncias espaciais encurtadas por um clique e por um tempo, digamos, flexível. A 

segunda versão eletrônica de Arte na Escola surge com base no contexto 

complexo que é a web a oportunizá-la. 

O primeiro trabalho na construção da nova página foi realizar uma análise 

crítica do site existente, a partir de seus pontos fracos, bem como de consultas a 

páginas afins. 

A seguir, elaboro um breve relato acerca dos aspectos desenvolvidos na 

versão atual e de seus precedentes no modelo antigo. 

 

2.2.1 Identidade visual 
 
A nova versão buscou fortalecer a identidade visual de Arte na Escola, pois 

a antiga desnorteava o usuário e gerava incômodo. Seu leiaute era dissonante da 

comunicação visual que circulava nos materiais impressos e que já utilizava a 

logomarca atual, mesclando visualmente as características desta com aquela que 
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passou a identificar a Rede Arte na Escola a partir de 2.000, em que a cor verde 

predominava. Essa mistura criava certa confusão de cores e formas que, em última 

instância, poluía a página, tornando-a um ambiente esteticamente mal resolvido, o 

que não é condizente com um site sobre arte e seu ensino. 
 

 
Figura 19 Antes Figura 20 Depois 

 
2.2.2 Atualização e apresentação de conteúdos no espaço-informação 

 
O site antigo apresentava pouca e lenta atualização de conteúdos, que era 

mensal e feita por uma empresa terceirizada, cujo processo compreendia várias 

etapas que terminavam por retardá-lo, o que não favorece em nada uma mídia 

digital, a qual pressupõe agilidade, dinamismo e velocidade. 

O internauta tem acesso gratuito a um volume de informações que excede, 

em muito, a sua capacidade de processá-lo, cabendo a ele filtrar conteúdos, prática 

que requer dele concentração e esforço e o torna cada vez mais exigente e 

impaciente. Se tudo pode chegar num piscar de olhos ao clique do mouse, o 

internauta não irá insistir em páginas desatualizadas e nem estará disposto a clicar 

mais de três vezes para obter o que busca. 

Hoje a atualização do site é diária. Sempre há algo novo para ver e 

consultar. A nova versão buscou autonomia e agilidade no processo de 

gerenciamento de conteúdos, por meio de um ágil sistema interno de 

administração, restrito aos gestores da página. Agora o Instituto não depende mais 

de empresas terceirizadas para estar em dia com o momento presente e oferecer 
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informações atualizadas aos seus usuários. Assim que uma nova notícia chega, ela 

é rapidamente inserida, o que trouxe velocidade e credibilidade ao Arte na Escola 

on line, estimulando a participação, tanto de quem o consulta, quanto daqueles que 

colaboram enviando novos conteúdos. 

Quem divulga informações fica gratificado pelo retorno e a visibilidade 

alcançados e os internautas tornam-se mais atentos e conectados, fruto justamente 

dessa química eletrônica que possibilita que se misture velocidade e público 

abrangente. A fórmula que representa a composição desses elementos apresenta 

uma análise infinita, como a combinação de zeros e uns que configuram o universo 

digital. Se o site Arte na Escola fosse um biscoito, poderíamos plagiar o slogan da 

marca Tostines e lançá-lo como uma pergunta e um desafio: está sempre 

“fresquinho” por que “vende” mais ou “vende” mais por que está sempre 

“fresquinho”? 

Uma enquête realizada junto aos usuários da versão antiga, a partir de um 

banco de dados constituído em 2003 - que reuniu algumas informações sobre 

aqueles que faziam contato via Fale Conosco do site, formado, em sua maior parte, 

por professores de arte - revelou a preferência destes por materiais de apoio. Veja 

abaixo. 
                                      Tabela 1: Solicitações Fale Conosco 

Solicitação 
Número 

de 
votos 

Materiais de apoio 55
Notícias sobre arte e educação 27
Cursos 18
Vídeos Arte na Escola 16
Informações Institucionais 13
Prêmio Arte na Escola Cidadã 8
Boletim Arte na Escola 7
Artigos 7
Teses 6
Imagens 5
Livros 5
Total de votos 167

 

Sendo assim, a nova versão passou a disponibilizar, na área Midiateca, todo 

o material de apoio produzido para o professor de arte pelo Instituto até então, 
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ampliando o universo de conteúdos oferecidos, o que tem sido apreciado pelos 

usuários. Prova disso é o depoimento da professora Sílvia Pires Novas, da capital 

de São Paulo, enviado ao site através da página Mural, no dia 10 de outubro de 

2006: 
“Este site ajuda muito o professor a elaborar aulas e dá apoio muito grande 

ao educador, pois ele disponibiliza materiais didáticos muito ricos em informações e 

que, muitas vezes, nas escolas onde trabalhamos não temos acesso. Às vezes, 

dentro das escolas nem temos materiais para poder trabalhar em sala de aula. 

Tenho certeza que este site me ajudará quando tiver dificuldades em encontrar 

materiais e me servirá de base para me ajudar a montar as minhas aulas. Este site 

é de grande utilidade para a rede de arte-educadores.” 
 

           
Figura 21 Página Midiateca Figura 22 Material arte br no site 

 

Apesar da nova página apresentar alguns materiais inéditos na internet – 

Eckhout, Todo o Passado Dentro do Presente e arte br –, alguns deles não 

puderam ser inseridos integralmente, pelo fato do Instituto não deter os direitos 

autorais dos mesmos para divulgação eletrônica. Além disso, tais materiais não 

foram elaborados para uso em meio digital, o que torna seu acesso limitado e 

incompleto aos interessados. Carla Antônia, professora da rede de ensino pública 

de Belo Horizonte, Minas Gerais, aponta-nos isso no e-mail enviado ao Instituto no 

dia 28 de outubro de 2006: “(...) tenho todo o material fornecido por vocês na 

página Midiateca do site, mas somente a parte escrita, o que seria melhor com a 

utilização das fitas citadas no mesmo”. Neste caso, Carla se refere àqueles que 
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utilizam o vídeo como recurso didático, vídeos esses não disponíveis na página, 

como é o caso da Videoteca Arte na Escola e de Todo o Passado Dentro do 

Presente. 

A carência e conseqüente demanda por materiais educativos que subsidiem 

o professor de arte em sala de aula ainda prevalece, mas esse fato não deve servir 

de justificativa para que Arte na Escola on line acomode-se sobre o território já 

conquistado. Pelo contrário, deve-se buscar oferecer novas possibilidades de uso 

dos materiais do Instituto também no meio digital, os quais enriqueçam a 

experiência virtual. Há, portanto, o desafio de apresentar conteúdos de uma forma 

que facilite o uso dos mesmos pelo professor, que promova acesso de fato, 

procurando superar os limites do meio e sobretudo aproveitando os recursos que 

este oferece, no sentido de ampliar as potencialidades dos materiais produzidos 

por Arte na Escola também eletronicamente. 

 
“A verdadeira mágica dos computadores gráficos deriva do fato de eles não 

estarem amarrados ao velho mundo analógico dos objetos. Podem imitar muito 

desse mundo, é claro, mas são também capazes de adotar novas identidades e 

desempenhar novas tarefas que não têm absolutamente nenhum equivalente no 

mundo real. As pessoas que se apaixonam por seus computadores, o fazem por 

isso. (...) viciam-se porque suas máquinas fazem coisas que nunca pensaram ser 

possíveis.”25 

 

É assim que pensa Steven Johnson, um dos mais influentes pensadores do 

ciberespaço da atualidade, graduado em semiótica pela Brown University, que 

convida a ver o espaço-informação com um novo olhar. 

A comunicação digital tem alterado nossa percepção e nossa forma de 

organizar o tempo, o espaço e também a linguagem. Para abarcar toda a 

potencialidade comunicativa da internet é preciso, por exemplo, buscar novas 

formas de apresentação da linguagem visual e escrita, diferentes daquelas tais 

                                                 
25 Johnson, Steven. Cultura da Interface. Como o computador transforma nossa maneira de criar e 
comunicar. p. 49. 
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como as conhecemos no universo cotidiano, já que o espaço eletrônico nos exige 

uma nova postura diante da tela do computador, lançando-nos novos desafios. 

 
2.2.3 Navegabilidade: um rito de conexão e unidade 
 

A primeira página de Arte na Escola definia uma missão, uma visão, 

objetivos, estratégias, projetos e programas para o Instituto e outra missão, outra 

visão, outros objetivos, outras estratégias, outros projetos e programas para a 

Rede Arte na Escola. Tais informações eram mostradas ao público usuário 

separadamente e oferecidas a ele a partir de links individuais, um para cada tópico, 

fragmentando Rede e Instituto em instâncias estanques. Além de prejudicar a 

construção da identidade conceitual de Arte na Escola como um todo, era preciso 

muitos cliques para se compreender a noção de conjunto que os textos se 

propunham a formular. Talvez numa mídia impressa, analógica, tal disposição de 

textos não fosse tão desorientadora, mas navegar no mundo digital é outra história. 

Uma vez imersos no volume de informações disponíveis na web e tendo em 

vista a velocidade que o meio encerra, carecemos de uma forma, um modelo de 

comunicação que nos restitua um senso de conexão e unidade, que nos oriente 

num ambiente naturalmente desnorteante: um labirinto. O recurso do link tem esse 

papel. Entretanto, segundo Johnson, ele tem sido utilizado de forma a se tornar 

mais um elemento desagregador do que um promotor de relações semânticas: um 

recurso sintético, costurando vários elementos numa unidade ordenada em meio à 

desordem, tornando a prosa em hipertexto mais agradável, rápida, oferecendo 

sentido e coerência. 

 
“(...) a mais convincente analogia cultural para as redes de hipetexto das 

interfaces de hoje vem a ser não o universo estilhaçado do surfe de canais, mas 

antes as ruínas úmidas, envoltas no fog da Londres vitoriana, e as semelhanças 

misteriosas de Charles Dickens. ‘Elos (links) de associação’ era na verdade uma 

expressão favorita de Dickens. Ela desempenhava papel importante na narrativa de 

Grandes esperanças (...), o mais amplamente lido de seus romances ‘maduros’. (...) 

Se os elos das narrativas de Dickens uniam o tecido esgarçado da sociedade 
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industrial, os links de hipertexto de hoje tentam fazer o mesmo com a 

informação.”26  

 

 Dispor as informações de forma a orientar o usuário em sua viagem pelo site 

Arte na Escola, criando relações semânticas entre meio e mensagem através do 

recurso do link, foi – e tem sido – uma de nossas preocupações.  

 
2.2.4 Contato com o usuário: construindo relacionamento 
 

A versão eletrônica antiga não mantinha um canal de comunicação com o 

público usuário, no sentido de construir um relacionamento com ele, conhecendo-o 

mais para melhor atendê-lo. Não se tinha nenhuma ferramenta que possibilitasse 

isso e nem mesmo informações sobre os usuários. A primeira iniciativa que visava 

constituir um banco de dados desse público foi a de reunir os e-mails que 

chegavam via Fale Conosco, conforme já foi dito aqui. 

O recurso do Fale Conosco, aliás, era o único meio interativo para os 

professores que acessavam a página e Arte na Escola, uma vez que a área 

Relatos de Experiência não era utilizada por eles. Mas esse contato dava-se de 

forma lenta, tendo em vista que a demanda por respostas era maior do que aquela 

que a equipe do Instituto podia abarcar. Hoje nenhum professor que escreve para 

Arte na Escola via Fale Conosco fica sem resposta e todas elas são 

encaminhadas com prontidão e agilidade. Afinal, todos gostamos de ser ouvidos, 

de ser considerados e este é um dos segredos de um bom relacionamento. 

Atualmente o site possui um sistema de cadastramento em que o próprio 

internauta insere seus dados, podendo alterá-los sempre que desejar. Essa ação 

gratuita e voluntária gera automaticamente um banco de dados atualizado –

80,4%27 dos e-mails da base são válidos – e um perfil estatístico (veja o anexo 03) 

acerca dos usuários, reunindo diversas informações que permitem ao Arte na 

Escola conhecê-los melhor. 
                                                 
26 Johnson, Steven. Cultura da Interface. Como o computador transforma nossa maneira de criar e 
comunicar. p. 84-87. 
27 Dado obtido por meio da página administrativa do site Arte na Escola, 
www.artenaescola.org.br/adm/cadastros, no dia em 03 de novembro de 2006. 
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Figura 23 Página Cadastre-se  Figura 24 Formulário Cadsatre-se 

 

A nova página e seu banco de dados tornaram-se, inclusive, uma promessa 

de sustentabilidade para Arte na Escola, uma vez que têm demonstrado potencial 

publicitário e comercial. O Curso Viver Arte Professores, por exemplo, realizado 

pelo Instituto nas férias de janeiro de 2006, foi anunciado somente no site, o 

suficiente para formar uma turma, atraindo também professores de outros Estados, 

como Amazonas e Alagoas. 

Com a nova versão eletrônica, foi criado também um sistema de envio de 

informativos vinculado ao banco de dados do site. Com esse novo canal de 

comunicação aberto, lançou-se o boletim eletrônico NOTÍICAS - que mensalmente 

leva informações aos cadastrados sobre a Arte e seu ensino, destacando o que há 

de novo na página – e os e-mails marketing, que veiculam notas exclusivas, 

convidando os destinatários a participarem e a compartilharem conhecimentos. 

Tais informativos acabam por retroalimentar as visitas a Arte na Escola on line, 

além disso possibilitando a manutenção de um canal de comunicação com os 

usuários. Esse recurso tornou-se tão eficiente que extrapolou a idéia original de 

atendimento exclusivo à página eletrônica e seus usuários, para abarcar outros 

públicos e ações do Instituto, indo muito além do site. 
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  Figura 25 Sistema de envio de infomativos V6mail                     Figura 26 Informativo NOTÍCIAS 

 

A construção de um relacionamento, contudo, não se dá apenas por uma 

via, ou seja: um fala, o outro escuta. É preciso que o usuário também fale. Que ele 

encontre um meio, um espaço para se expressar e que, ao fazê-lo, seja escutado. 

Enfim é imprescindível que haja troca para se falar em relacionamento. 

 

2.2.5 Interatividade 
 

Com a nova página, os usuários passaram a contar com novas ferramentas 

interativas, como a Galeria dos Alunos - onde o professor pode divulgar as fotos 

das produções de seus alunos - e o Mural, em que é possível postar recados, dicas 

e sugestões para outros internautas. Esses são meios, espaços de participação 

abertos que dão liberdade à expressão dos professores, sem restrições. 

Diferentemente da área Relatos de Experiência do site antigo, que estava 

associada ao uso dos materiais de apoio da Videoteca Arte na Escola, a nova 

versão eletrônica está aberta a relatos vinculados ou não aos materiais educativos 

produzidos pelo Instituto. Entretanto a publicação eletrônica dos textos enviados 

pelos professores usuários está condicionada à aprovação do Comitê Publicações 

da Rede Arte na Escola, formado por coordenadores de Pólos. 

Já para participar do Mural e da Galeria dos Alunos, basta cadastrar-se no 

site. Essas áreas têm sido cada vez mais apropriadas e utilizadas pelos usuários, o 
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que revela a disposição dos mesmos por mostrar o que têm produzido em sala de 

aula com seus alunos. Percebe-se, sobretudo, que essas áreas respondem à 

necessidade que os professores de Arte têm de se expressar. 

Um dos objetivos do novo site foi tornar o ambiente mais amigável e 

convidativo à participação dos professores de arte, identificado como público 

principal. As fotos que ilustram a home, por exemplo, são selecionadas a partir da 

Galeria dos Alunos, dando mais visibilidade ao trabalho desses professores e suas 

turmas, estimulando não só estes, mas também outros a enviarem as suas 

produções e, principalmente, a registrar suas práticas. É a interatividade promovida 

por essas áreas da nova versão eletrônica que tem estimulado esse fluxo, ao 

mesmo tempo em que legitima o site enquanto mídia importante. O depoimento da 

professora Christiana Arcuri, de Niterói, Rio de Janeiro, cujas fotos das produções 

de alunos ilustraram a home durante um mês, mostra como esse incentivo à 

expressão dos professores acontece. Ela escreveu a Arte na Escola, via e-mail, 

no dia 5 de outubro de 2006:  

 
“O site é uma grande oportunidade de veículo de comunicação ligado à arte-

educação. Ainda são poucos os meios na mídia que possibilitam divulgarmos 

nossas experiências e não ficarmos perdidos ou isolados do que se produz no 

ensino da arte. À medida que o relato de experiências acontece, outros professores 

se encorajam a acreditar no que são capazes de modificar com pequenas idéias e 

criações, não só consigo mesmo, mas principalmente com seus  

alunos e em instituições de ensino que muitas vezes vêem a disciplina arte como 

mais uma atividade apenas complementar a outras, apesar de, na prática, estar 

afastada da tão almejada interdisciplinaridade. O Arte na Escola proporciona a 

troca de idéias num espaço democrático e de credibilidade no ensino da arte.” 

 

Hoje, inclusive, todo o professor que tem os trabalhos de seus alunos 

escolhidos para compor a home ganha de presente um livro de arte do Instituto, o 

que não deixa de ser um incentivo à participação. 

É assim que a nova versão eletrônica vem possibilitando trocas significativas 

entre os professores de arte que acessam Arte na Escola on line. É o que ressalta 



 49

a internauta Neusa Maria de Oliveira, de São Paulo, capital, com a seguinte 

mensagem postada no Mural, no dia 13 de outubro de 2006: 

 
“Pessoal que acessa este site, gostaria de dizer que participei do seminário 

TROCAS que aconteceu nos dias 09 e 10/10/2006 da 27ª Bienal de Arte Como 

Viver Junto. Foi muito proveitoso para mim, estudante de artes visuais. A 

preocupação desse seminário era passar para os participantes a importância de se 

fazer trocas de culturas, conhecimentos etc. Somos seres sociais e só iremos 

entender a sociedade se nos dissolvermos nela. Para mim, este site é de grande 

importância, se tornando um canal aberto para as nossas TROCAS e com isso 

todos nós saímos ganhando. Isso é maravilhoso!” 

 

            
      Figura 27 Página Galeria dos Alunos da professora    

    Christiana Arcuri  
      Figura 28 Trabalho do aluno ilustrando a home 

            
    Figura 29 Imagem ampliada no Galeria dos Alunos   Figura 30 Página do Mural 
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Colocar as pessoas interessadas na Arte e em seu ensino em contato foi 

algo que se concretizou, de fato, com a nova página. O depoimento de Eduardo 

Bartolomeu, de Francisco Morato, São Paulo, enviado ao Mural no dia 9 de 

outubro, é um exemplo disso: 

 
“Parabenizo o site pelo alto nível de qualidade e oportunidade de 

participação. Através do site criamos discussões interessantes, conhecemos 

amigos com idéias em comum, enfim, é uma oportunidade e tanto de socializar 

experiências. Abraços a todos.” 

 

A interatividade também se materializa no novo site por meio do espaço 

dedicado a enquête, localizado na home. Através dele não apenas é possível ao 

Instituto conhecer melhor seu público, hábitos e preferências, como também 

exercer a democracia junto a ele. É aqui, também, que o relacionamento com os 

usuários da página procura concretizar-se como uma via de duas mãos, em que o 

internauta não só escuta, mas também fala com voz ativa. Prova disso foi o fórum 

aberto no site para corresponder às expectativas dos professores que participaram 

da enquête que pretendia eleger o assunto que eles mais gostariam de discutir 

sobre o ensino da Arte. Votaram 310 pessoas e ganhou o tema Planejamento de 

Aula, com 72 votos. As oito opções que a enquête oferecia para voto foram 

selecionadas dos tópicos mais freqüentes postados pelos próprios usuários na 

área Fórum, que a partir de outubro de 2006 ganhou um novo formato: arejado, 

amigável, mais fácil de operar e com mais recursos para estimular a livre 

expressão de seus freqüentadores. 

A página do Fórum teve 11.227 acessos em outubro de 2006, ficando em 6º 

lugar no ranking das mais visitadas daquele mês, comprovando o interesse dos 

usuários pelo assunto e a necessidade de troca de experiências e conhecimentos 

entre eles. A idéia original da nova página não era apenas reunir professores de 

todo o Brasil, mas principalmente colocá-los em contato. Sendo assim, ainda há o 

desafio da participação efetiva, da expressão através da escrita, do registro, uma 

vez que a disposição dos internautas para participar postando mensagens nos 

fóruns abertos no site ainda é tímida. 
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Figura 31 Página Fórum Figura 32 Fórum sobre Planejamento de Aula de Arte 
 
2.2.6 Comunicação com os Pólos da Rede 
 

Além de todas as novidades mencionadas acima, a nova versão procurou 

contemplar um espaço dedicado aos Pólos da Rede, numa tentativa de fazê-los 

atuar extra-presencialmente, uma vez que até então têm sido eles os protagonistas 

da história de Arte na Escola e de suas ações. 

Cada Pólo possui hoje uma área exclusiva no site, relacionada ao Mapa da 

Rede, e que situa o usuário na busca do Pólo mais próximo de sua cidade, por 

meio de um mapa do Brasil interativo, em que se pode navegar. Até o final de 

janeiro de 2005, cada coordenador de Pólo podia contar também - além da página 

Contato, que apresenta dados cadastrais, tais como endereço, telefone e e-mail – 

com uma página de Notícias e outra de Cursos e Eventos, que foram retiradas por 

terem se tornado áreas desatualizadas e até mesmo esvaziadas. Isso demonstrou 

que a dinâmica do universo on line é outra, diferente da prática presencial, não só 

em suas relações comunicacionais, como também culturais. 

A idéia inicial era dirigir os usuários do Arte na Escola on line para os Pólos 

da Rede, a partir dos quais seria possível informar-se sobre as ações de educação 

continuada empreendidas por eles, bem como ter acesso aos materiais produzidos 

e distribuídos pelo Instituto, pilares fundamentais para a concretização da missão 

de Arte na Escola.  
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Figura 33 Seqüência Navegação pelo Mapa da Rede 

 

A versão atual do site, porém, surpreendeu, tornando-se ela própria uma 

promessa de novo ambiente para o Instituto realizar sua ação de incentivar e 

qualificar o ensino da Arte no Brasil. Isso porque não só os internautas 

corresponderam aos espaços interativos de forma positiva e crescente, mas 

também porque indicaram novas funções para esses espaços, abrindo 

possibilidades diversas para a ação do Instituto, como veremos adiante. 

Considerando ainda que a página também conquistou um número de professores – 

fiéis e satisfeitos - que transcende aquele atendido pela Rede presencialmente, 

como vimos no início desse capítulo, o Instituto constata então a possibilidade 

latente de ampliar os resultados do trabalho desenvolvido por Arte na Escola, para 

além dos Pólos da Rede. 
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2.2.7 Lições apreendidas 
 

A principal lição apreendida durante o processo de produção da nova página 

e principalmente depois que esta entrou no ar foi a de que um bom site está 

sempre em construção, aberto e inacabado, constantemente moldando-se em 

contato com o público usuário, para ganhar e renovar seus sentidos. 

O pensador russo Mikhail Bakhtin considera que um sentido só existe em 

relação a um outro sentido, não se sustentando sozinho, de forma isolada. Para 

ele, o sentido reside na resposta que o sujeito dá a uma pergunta. Portanto o 

sentido nasce dessa relação entre sujeitos. Ao conceber essa noção de sentido, 

Bakhtin o toma como o fator fundador de todo o processo de comunicação, a partir 

do princípio dialógico, interdiscursivo. Em suas palavras, “(...) um sentido revela-se 

em sua profundidade ao encontrar e tocar outro sentido, um sentido alheio; 

estabelece-se entre eles como que um diálogo que supera o caráter fechado e 

unívoco, inerente ao sentido e à cultura considerada isoladamente.”28 

A história da informática relata que os aperfeiçoamentos da computação só 

geraram novos usos depois que estes saíram dos laboratórios de pesquisa e 

ganharam o espaço da experimentação junto aos usuários. Por que seria diferente 

com as interfaces eletrônicas que são os sites? Jesús Martín-Barbero entende que 

a relação do receptor com os meios se dá em processos, na interação do espaço 

da produção e o do consumo, de forma negociada, como algo que se modifica ao 

modificar. Segundo ele trata-se de uma “questão de mediações mais do que de 

meios”29. 

Para Johnson, a velocidade com que a tecnologia avança foi o que permitiu 

a McLuhan formular seus postulados: “o meio é a mensagem”, “velocidade 

elétrica”... Ainda segundo Johnson, “(...) a aceleração tecnológica não nos traria 

necessariamente satisfação, ele afirmou, mas traria compreensão. Esse foi o 

grande legado da ‘velocidade elétrica’”30, ressalta ele. “A explosão de tipos de 

meios de comunicação no século XX nos permite, pela primeira vez, apreender a 
                                                 
28 Bakhtin, Mikhail. A estética da criação verbal. p. 368. 
29 Martín-Barbero, Jesús. Dos Meios às Mediações. Introdução. 
30 Johnson, Steven. Cultura da Interface. Como o computador transforma nossa maneira de criar e 
comunicar. p. 11. 
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relação entre a forma e o conteúdo, entre o meio e a mensagem, entre a 

engenharia e a arte”31, acrescenta Johnson. 

As contribuições de Bakhtin, Martín-Barbero, McLuhan e Johnson levam-nos 

a refletir sobre o uso que os internautas fazem dos ambientes virtuais, como eles 

se apropriam deles e mais ainda, o que procuram nos dizer e revelar sobre isso. 

A aceleração do tempo promovida pela internet trouxe-nos uma outra 

compreensão da realidade e isso tem exigido de nós novas e constantes 

adaptações, frente à complexidade cambiante do universo virtual. Mais do que 

isso, conforme aponta Johnson, é preciso estar atento às “exaptações” darwinianas 

do mundo tecnológico. Na biologia - diferentemente das adaptações, que são 

mudanças no organismo devidas às condições ambientais – as “exaptações” 

significam aplicações inusitadas, impensadas e inesperadas dessas novas 

variações. Elas sempre trazem soluções e saídas surpreendentemente novas e 

completamente diferentes das finalidades para as quais inicialmente foram 

concebidas e construídas. A mágica tecnológica – promovida pelas palavras 

acesso e interação - reside na possibilidade de se criar e re-criar espaços 

eletrônicos, conforme o meio molda a mensagem e esta se revela, em contato com 

o público. “Exaptações” são como transmutações às quais os profissionais da 

comunicação, bem como os designers de interface, devem sempre estar atentos às 

suas correspondentes no mundo da web. Afinal um site prontinho para o upload 

não está finalizado, mas apenas iniciando uma nova fase, uma fase que 

certamente lhe conferirá um novo sentido ao entrar em contato com os usuários e 

que, portanto, ocasionará sua transmutação constante, a fim de que o site possa 

sobreviver no universo dos bits e continuar conquistando audiência. 

 

2.3 O Instituto Arte na Escola e seu público virtual 
 

Desse modo, a internet apresenta-se ao Instituto como um novo espaço 

público em que este é chamado a marcar presença e posição. Atender virtualmente 

ao público que não freqüenta os Pólos da Rede requer uma reflexão acerca de 

                                                 
31 Johnson, Steven. Cultura da Interface. Como o computador transforma nossa maneira de criar e 
comunicar. p. 9. 
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todos os aspectos específicos da natureza desse meio de comunicação digital, em 

especial os abordados até aqui. O desafio deste trabalho concentra-se em não 

atribuir ao fenômeno definido como problema uma resposta antecipada, uma 

solução meramente instrumental. 

O Instituto tem se dado conta da importância desse novo universo a ser 

trabalhado - professores de Arte usuários do site Arte na Escola -, mas ainda não 

vislumbra como atuar junto a ele aproveitando todas as possibilidades em aberto 

de ampliação de resultados que dele possam emergir. Hoje, apesar dos espaços 

interativos criados pela nova página e do canal de comunicação aberto com esse 

público emergente, ainda prevalece uma comunicação unilateral, vertical, muito 

mais dedicada a “ser escutado” do que a “escutar o outro”. O maior desafio é a 

mudança de hábito, de cultura, de comportamento que o novo processo exige, 

tanto dos professores de Arte quanto da própria instituição, que deverá ousar mais, 

lançar-se na direção do novo, o que implica necessariamente arriscar-se, mudar, 

experimentar, errar e acertar. 

Há de se considerar o desafio da qualidade, tendo em vista que o meio 

digital exige uma postura pró-ativa do usuário, requerendo deste uma mudança de 

comportamento e cultura, além de sua atenção e esforço para que seja efetivo em 

seus propósitos. Conforme Maria Cristina Castilho Costa: 

 
“(...) as mídias digitais não são mídias de massa – cada usuário, ao fazer 

uso de seu computador, o utiliza segundo o seu interesse e motivação, sem se 

processar o contágio típico das mídias analógicas. Além disso, cada acesso a um 

computador, a um programa ou a um site tem um caráter único e performático – é 

aqui e agora. As empresas têm tido grande dificuldade em manter um contato 

íntimo e duradouro através de computadores, dado o caráter descompromissado da 

relação que se estabelece. Esse é também o desafio da educação à distância: 

como criar vínculos permanentes e duradouros em processos educativos?”32 

 

                                                 
32 Costa, Cristina. Educação, imagem e mídias. p. 172. 
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Para Maria Helena Wesbter, diretora do Instituto, Arte na Escola deve 

iniciar uma nova era representada pelo advento do site. Em suas palavras, “o site 

formativo é essa nova era”33. 

 

2.4 Comunicação digital: um novo mundo de percepções e de produção de 
conhecimentos  
 

Certo mesmo é que informação e conhecimento estarão cada vez mais 

relacionados à comunicação digital e o site Arte na Escola está irremediavelmente 

inserido nesse contexto. Não no sentido de que agora simplesmente o Instituto 

pode oferecer, de forma virtual, o que já disponibilizava ao professor 

presencialmente, transpondo conteúdos de um ambiente para o outro, mas porque 

a internet está promovendo uma revolução que deve ser observada com um olhar 

atento e ingênuo, olhar de estrangeiro, já que o número crescente de usuários e 

visitantes da nova página representa uma resposta a essa nova realidade, a qual 

se manifesta também para intervir nos rumos da história de Arte na Escola. 

Assim como a imprensa, que revolucionou o processo de transmissão de 

informações, também a internet promove uma revolução similar, rompendo 

barreiras de tempo e espaço para além das fronteiras institucionais, de forma 

transdisciplinar, coletiva, colaborativa. Segundo Pierre Lévy, esse novo contexto 

lança-nos a uma troca generalizada de saberes, a novas relações de ensino e 

aprendizagem da sociedade por si mesma, a um contexto sempre móvel, plural, 

autogerido. 

Esse pensamento está em ressonância com o mundo contemporâneo: 

amplo, movente, dinâmico, híbrido, plural, complexo, mediado por uma cultura 

audiovisual e pelas relações comunicacionais, que fundam novos ambientes para 

aprender, ambientes que não se encerram na sala de aula, mas extrapolam os 

muros da escola para ganhar novos espaços em museus, instituições culturais e 

educacionais, ONGs e ambientes virtuais. 

                                                 
33 Comentário extraído durante entrevista para o pré-diagnóstico deste Projeto de Intervenção, em 
novembro de 2005, constante dos arquivos deste trabalho. 
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Conforme Adilson Citelli, o aprendizado acontece agora em campos 

diversificados e cada vez mais é possível “obter informações e mesmo 

conhecimentos por meio de mecanismos até há pouco privativos do espaço 

escolar”34. Fato é que a escola já não é, de modo algum, o único lugar onde se 

pode aprender conteúdos, e as formas de ver, perceber, apreender, compreender, 

sentir, processar o mundo mudaram substancialmente. 

Segundo o educador e filósofo Mário Sérgio Cortella, estima-se que uma 

criança de 7 anos de idade já tenha assistido a 5 mil horas de televisão - uma 

média de 3 horas por dia - quando chega à sala de aula pela primeira vez. Esse 

dado por si já sugere que os alunos já não são mais os mesmos. 

 

 
 Figura 34 Série Luciano: 2 anos e meio, manipulado o DVD na sala de sua casa 

 

Luciano ainda não completou 3 anos de idade e já liga a TV, o DVD e sabe 

inserir o disco no aparelho para assistir os seus desenhos prediletos: “A era do 

gelo”, “Bob Esponja”, entre outros. Esse menino não faz parte do mundo ficcional; 

ele faz parte do mundo real. É filho de uma amiga e como ele existem milhões de 

outros, todos integrantes da geração que desde muito cedo tem familiaridade com 

toda sorte de aparatos tecnológicos e com o universo midiático. Será que Luciano, 

ao chegar à escola para ser alfabetizado, escutará do professor um sonoro “Vovô 

viu a uva”? Se escutar, é provável que ele interprete essa frase, com sua inevitável 

carga de nonsense, como algum código secreto a ser desvendado ou a senha de 

um game novo ao qual ele imagina ainda não ter tido acesso. O fato é que, até lá, 

Luciano provavelmente já terá visto de tudo um pouco, mediado pela tecnologia e 
                                                 
34 Citelli, Adilson. Outras linguagens na escola: publicidade,cinema e TV, rádio, jogos, informática. p. 
22. 
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em uma velocidade jamais antes experimentada por nós ou pelas gerações que 

nos precederam, incluindo, logicamente, os seus professores. Quem irá significar e 

re-significar suas experiências midiáticas? 

Larissa, filha de um amigo, que nasceu na última semana de abril deste ano, 

em menos de 24 horas do parto já estava publicada numa página na internet. Até 

mesmo antes do nascimento, os pais costumam colocar na internet imagens de 

seus filhos, obtidas por meio de modernos aparelhos de ultra-sonografia! Larissa 

mal abriu os olhos para ver o mundo e já tinha sua própria página na web. 

Certamente seus anseios por criar, imaginar, interferir na instância do mundo 

virtual, serão mais intensos do que os de seus pais, cujos espaços de brincar e 

interagir estavam necessariamente instalados e delimitados pelo mundo real, com 

suas resistências, frustrações, dificuldades. Larissa deverá exigir a seu tempo uma 

nova sala de aula e um processo de ensino e aprendizagem que a inclua como 

protagonista, não menos do que isso, pois os jovens e crianças contemporâneos 

são “novos espectadores”. Eles aprendem com o controle remoto da TV, com o 

joystick do videogame e com o mouse a selecionar, interferir, modificar e partilhar 

informações, inseridos na dimensão do cyber-espaço. Ou seja: crescem em 

ambientes mediados pela tecnologia e pela comunicação visual e digital. 
 

             
Figura 35 Larissa na internet, ladeada por seus pais, 

Maurício (da TRUST) e Gisele, logo após 
o seu nascimento 

Figura 36 Arthur, dentro da barriga da Silvana, com 12 
semanas, ilustrando o seu MSN 

 

Afinal como formar essas crianças e jovens para a realidade do mundo em 

que vivem, para o mundo no qual estão imersos e para as grandes transformações 
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que ainda estão por vir? Mais ainda: como muni-los de senso crítico diante da 

invasão de imagens de toda ordem; de referências significativas; de valores 

humanos; de vínculos genuínos com o outro e com a realidade concreta? Ainda 

diante desse cenário, como fazer conviverem a TV, computador, o DVD, o 

videogame com o giz, a lousa, o caderno, o livro? E como ficam a Arte e o seu 

ensino nesse cenário, que papel eles poderiam desempenhar no contexto da 

realidade marcada pela explosão de meios de comunicação? Não seria a Arte uma 

potente interface de acesso entre mundo virtual e mundo real? 

Segundo Maria Cristina Castilho Costa: 

 
“Uma primeira transformação radical no campo da comunicação e da 

produção de imagens proposta pelas mídias digitais diz respeito à integração das 

linguagens nos sistemas multimídia. (...) Há também uma intensa união entre áreas 

do conhecimento antes isoladas. (...) As mídias digitais, ao contrário, não fazem 

distinção entre o entretenimento e o trabalho, entre a notícia e o jogo. Tudo é 

informação.”35  

 

Educar para interagir nessa realidade híbrida, altamente complexa, não 

significa mais apenas interpretar forma e conteúdo, meio e mensagem, mas 

também exercer um papel re-criador da realidade cotidiana, do mundo concreto, já 

que o próprio meio das novas tecnologias da informação e comunicação – 

sobretudo as digitais – convida a essa aventura autoral, múltipla e sensorial. 

Exemplo disso é a interatividade, característica fundamental das mídias digitais, 

que permite alterações e interferências em conteúdos constituídos. Ela está 

presente na internet de forma incisiva e revolucionária, desafiando e transformando 

as tradicionais formas de comunicação. Ela pode oferecer um vislumbre das coisas 

que podem e precisam ser transformadas no mundo real, com suas resistências, 

frustrações, dificuldades.  

Em 13 de setembro de 2006, a Revista Veja noticiou em sua matéria 

semanal de capa “A nova era da televisão”. O curioso é que o tema de tal matéria 

era o site de vídeo YouTube e não um novo programa de determinada emissora de 
                                                 
35 Costa, Cristina. Educação, imagem e mídias. p. 170, 171 e 172. 
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TV. Nela, o articulista anunciava, em tom profético: “É uma revolução que marca o 

fim da TV como se conhecia até hoje.”36  O referido site oferece ao usuário clipes 

de no máximo doze minutos, sobre qualquer assunto, que eles podem ver e baixar, 

bem como acrescentar outros, de sua própria autoria, ao acervo já existente. O site 

alcançou 50 milhões de visitantes mensais no último mês de julho. Diariamente são 

baixados 100 milhões de clipes. Esse fenômeno mostra que o público não apenas 

deseja mais autonomia na hora de escolher o que vai assistir, como também revela 

uma mudança de hábito no modo como as pessoas vêem televisão. 

 
 “(...) Nos Estados Unidos dos anos 50, um hit da televisão aberta como I 

Love Lucy monopolizava em média 68% dos espectadores no horário nobre. Já o 

maior sucesso das redes americanas no ano passado, American Idol não atraiu 

mais que 27% deles. Embora seja impossível estabelecer uma relação direta, os 

especialistas não têm dúvidas de que a internet está tirando público da TV. Os 

homens entre 18 e 34 anos – um dos segmentos mais desejados pelo mercado 

publicitário – hoje gastam menos tempo com ela. Não por acaso, empresas como o 

McDonald’s vêm deslocando seus investimentos em propaganda das redes de TV 

para a internet.”37 

 

YouTube é só um exemplo de como as relações sujeito-objeto vêm se 

modificando com velocidade nas últimas décadas, ao toque das novas tecnologias  

da comunicação. Com a popularização de aparelhos eletrônicos e digitais que 

capturam imagens, tais como celulares, webcams, máquinas fotográficas e 

filmadoras, cada vez mais potentes, baratos e fáceis de operar, qualquer criança 

ou adolescente pode se tornar um cineasta amador, um produtor de seus próprios 

programas de TV. Mais do que isso, pode mostrar ao mundo literalmente suas 

produções independentes. Prova disso são os 8,9 milhões de pessoas já 

assistiram, no site YouTube, ao filme de 3 minutos e 25 segundos que duas 

garotas anônimas realizaram sobre um clipe caseiro para a rock da banda 

americana Pixies. Para se ter uma idéia da revolução que ainda está por vir, no 

                                                 
36 Marthe, Marcelo. A nova era da televisão. Revista Veja, São Paulo, n 36, p. 89-97, 2006. 
37 Marthe, Marcelo. A nova era da televisão. Revista Veja, São Paulo, n 36, p. 96, 2006. 
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mesmo site, um clipe com cenas de um show dos anos 80 do ex-megastar Michael 

Jackson no auge de sua carreira, foi visto por “apenas” 50.350 pessoas. 

É tendo em vista este mundo, com os pés plantados nele e olhando para o 

futuro que voltamos nossa atenção às potencialidades de um possível trabalho 

desenvolvido por Arte na Escola em meio virtual, o qual, de um modo particular, 

fortaleça a prática pedagógica de ensinar arte e de um modo geral, seja apropriado 

em todo o seu potencial e usado de infinitas maneiras pela educação para formar 

cidadãos críticos, sensíveis e comprometidos com as transformações urgentes que 

precisam ser operadas no âmbito da realidade brasileira. 

 

2.5 Arte na Escola on line: desafios e potencialidades 
 

O site Arte na Escola - como um novo espaço que possibilita ao Instituto 

ampliar o alcance de sua missão, via internet -, também deve considerar essa nova 

realidade midiática, compreendê-la e atuar dentro de uma perspectiva 

contemporânea de um mundo mediado pela comunicação e pela tecnologia, 

considerando sua multiplicidade de sentidos, de conteúdos, de valores éticos, 

estéticos e estésicos que se inter-relacionam e se conectam por meio da mídia 

digital, provocando novos sentidos híbridos para esse mesmo mundo e para o ser 

humano instalado nele. 

Esta nova realidade, permeada por novos modos de perceber e atuar no 

mundo, já estava sendo problematizada e discutida pela Rede Arte na Escola – por 

professores, bolsistas, coordenadores de Pólo, consultores etc. - no final dos anos 

90. Estes procuravam refletir sobre o lugar da Arte no mundo mediado pela 

tecnologia da informação e da comunicação, de forma a poder trabalhar a 

multiculturalidade brasileira, as relações sócio-culturais e as transversalidades 

temáticas, a fim de promover maior interesse e envolvimento dos alunos com o 

conhecimento. Esses assuntos permearam os encontros técnicos da Rede e 

também foram reproduzidos e disseminados no Boletim Arte na Escola, como 

revela este trecho de um artigo de autoria de Alice Bemvenuti: 
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“A escola brasileira enfrenta hoje altos índices de evasão e baixo 

rendimento, encontramos alunos desanimados e desinteressados por sua oferta 

educacional. Por um lado, há uma comunidade que recebe o mundo pelas telas de 

TV e nem sequer conhece o centro da cidade onde mora; por outro, nas 

Secretarias de Educação dos municípios chegam Parâmetros Curriculares 

Nacionais que falam em Arte e temas transversais, entendendo Arte como 

linguagem: Artes visuais, Música, Teatro, Dança. 

A questão que discutimos, neste momento, é o que significa exatamente 

para uma criança, filha de operários, a apreciação de uma obra de Joan Miro ou de 

Amílcar de Castro. O que realmente queremos com a Arte na escola? Como 

garantir a construção de sujeitos que signifiquem suas escolhas? (...) 

Estamos vivendo uma transição de final de milênio. Os novos paradigmas 

propõem mudanças. 

(...) Frente à realidade, como o professor pesquisa o contexto dos alunos? 

Será que estamos cientes dos valores que nossos alunos possuem do mundo? 

Somos capazes de compreender verdadeiramente as necessidades e ‘faltas’ em 

nossa sala de aula?”38  

 

Se antes, na época em que Arte na Escola surgiu, a educação formal 

escolar imperava na cena educativa brasileira - pautada na hierarquização do 

verbal sobre o visual, da escrita sobre a oralidade, com raras intervenções 

audiovisuais – hoje a educação informal, aquela praticada pela tecnologia, pelos 

meios de comunicação e pela mídia, divide a atenção dos alunos que freqüentam a 

escola e desafiam esta a repensar-se dramaticamente. 

Da mesma forma, a Universidade não é o único lugar onde o professor pode 

buscar oportunidades de educação continuada, até há pouco restritas a espaços 

tradicionais e ao reduto sagrado da academia. Museus de arte e outros espaços 

expositivos como a Bienal, por exemplo, têm desempenhado o papel de 

descentralizar as ações educativas, assim como outras instituições culturais e 

educacionais têm oferecido todo tipo de qualificação informal aos professores de 

                                                 
38 Bemvenuti, Alice. Política Educacional: uma ação individual ou coletiva? Boletim Arte na Escola, 
São Paulo, n. 19, p. 4, 1998. 
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modo geral, e igualmente aos professores de Arte. O espaço onde se aprende no 

mundo ampliou-se e amplificou-se.  

Antes, o termo Artes Plásticas era a nomenclatura usada para definir Arte e 

definia uma visão de mundo, já que segundo Belidson Dias, em e-mail enviado ao 

e-grupo arte-educar, no dia 1 de agosto de 2006, fazendo um paralelo com o termo 

Artes Visuais, “(..) a multiplicação e desenvolvimento de novos meios de 

comunicação e medias auxiliaram a produção de novas formas de expressão em 

arte contemporânea, como a arte conceitual, o site especific, a performance e a 

arte efêmera.” Hoje surge o termo Cultura Visual, indício do novo contexto em 

processo. Segundo Paul Duncum, é cada vez maior o número de arte-educadores 

que utilizam essa terminologia para designar Arte. 
 “(...) a cultura visual enfatiza as experiências diárias do visual e move assim 

a atenção das Belas Artes, Artes Plásticas e Artes Visuais, ou seja, de uma cultura 

de elite para a visualização do cotidiano. Além disso, ao negar limites entre arte de 

elite e formas de arte populares, a cultura visual faz do seu objeto de interesse os 

artefatos, tecnologias e instituições da representação visual. Representação visual 

concebida aqui como um local onde a produção e a circulação de sentidos ocorrem 

e são constitutivas de eventos sociais e históricos, não simplesmente uma reflexão 

dele.”39 

 

Cultura Visual vem destacar a necessidade de considerar o sujeito como 

elemento fundamental, agente com seu repertório cultural, intelectual e artístico 

qualquer que seja ele, competente para produzir significações de forma dialógica, 

interdiscursiva, negociada, ao mesclar conteúdos da cultura universal e local, de 

forma estética e estésica, mas também de uma perspectiva ética imprescindível 

quando a Educação é o tema tratado.  

Diante desse outro contexto, é preciso rever conceitos para corresponder às 

novas circunstâncias apontadas pelo site Arte na Escola, para expandir galhos, 

fabricar folhas, produzir frutos sem, contudo, perder as raízes. É preciso apoiar-se 

na idéia original de Arte na Escola para ser efetivo e coerente. Isso significa 

                                                 
39 Dias, Belidson. Entre Arte/Educação Multicultural, Cultural Visual e Teoria Queer. In: Barbosa, 
Ana Mae. Arte-educação Contemporânea: consonâncias internacionais. p. 282. 
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valorizar e reafirmar a Arte enquanto área do saber, qualificando-a de forma 

inovadora e viabilizando que ela exerça seu papel mediador entre imagem e 

realidade concreta, entre a dimensão virtual e a real. 

Para tal, faz-se necessário examinar o ensino da disciplina Arte no currículo 

escolar, como também a analisar a formação dos professores que estão à frente 

dos alunos na sala de aula de artes. Este trabalho pretende pesquisar e dar a 

conhecer as experiências e o background intelectual, cultural e artístico do público 

cadastrado no site Arte na Escola, bem como seus valores, dando voz a esses 

professores para deles extrair outros sentidos para uma mesma missão. 

Acreditamos que, dessa forma, será possível propor um projeto de 

intervenção capaz de atender virtualmente o público usuário do site, que é aberto, 

ilimitado, sempre conservando os princípios que caracterizam Arte na Escola – 

qualidade e inovação na Educação -, de forma a corresponder aos novos 

paradigmas de um mundo em constante mutação. 

Esta é a resposta que este trabalho propõe-se a dar, acreditando, porém 

que esta deve servir, mais que tudo, para mobilizar novas e estimulantes 

perguntas. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

CONHECENDO OS USUÁRIOS 
DO ARTE NA ESCOLA ON LINE 

 
 

“Fecho meus olhos para ver.” 

Paul Gauguin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

3. Metodologia de pesquisa 

 

Este trabalho de pesquisa destina-se a analisar a rede de usuários do site 

Arte na Escola, com a intenção de conhecê-los melhor, saber suas expectativas e 

em conseqüência disso, poder desenvolver um projeto de intervenção que os 

integre na comunicação à distância, via internet, do Instituto Arte na Escola. 

Nossa hipótese é de que a página, criada no ano de 2001 e posteriormente 

aperfeiçoada em 2004, vem reunindo um grupo significativo de usuários – 

professores de Arte – que têm no conteúdo do site uma possibilidade de receber 

informação sobre sua área de conhecimento e formação profissional na forma de 

atualização e capacitação. Não fazendo parte da Rede Arte na Escola, esses 

mesmos sujeitos precisam obter informações apropriadas ao veículo e à linguagem 

com a qual se relacionam com o Instituto. 

 

3.1 Metodologia 
 

Sendo a internet o meio de comunicação entre a pesquisadora e os usuários 

do referido site, será essa mídia também a ferramenta utilizada no contexto desta 

pesquisa. 

 

3.2 Formulário do questionário 
  

Visando levantar informações significativas sobre o citado grupo de usuários, foi 

elaborado um questionário, dividido nas seguintes partes: 

1. Dados Pessoais, com os campos: nome, idade, sexo, estado civil, 

naturalidade, nacionalidade e profissão. 

2. Formação, para investigar o nível de instrução. 

3. Contato com Arte na Escola, a fim de saber por qual meio o internauta 

chegou ao site. 

4. Profissão, para levantar aspectos da atividade profissional de professor. 
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5. Consumo Midiático, visando conhecer os hábitos e opiniões dos usuários 

acerca dos meios de comunicação de massa, segundo o conceito 

desenvolvido por García Canclini, que caracteriza o consumo não por sua 

racionalidade econômica, como uma etapa do ciclo produtivo, mas como um 

processo sociocultural interativo. 

 
“(...) o consumo é visto não como a mera possessão individual de objetos 

isolados mas como a apropriação coletiva, em relações de solidariedade e 

distinção com outros, de bens que proporcionam satisfações biológicas e 

simbólicas, que servem para enviar e receber mensagens.”40 

 

O formulário constitui-se de questões. Entre elas, algumas perguntas são 

abertas, outras fechadas; algumas servem à análise estatística, outras à análise 

qualitativa de conteúdo. O questionário foi publicado eletronicamente, em página 

interna do site, num endereço restrito (anexo 04). 

  

3.3 Divulgação do questionário 
 

No dia 04 de outubro de 2006, foi enviado um e-mail para todo o mailing de 

cadastrados da página, totalizando 12.010 usuários. Cada um recebeu uma 

mensagem (anexo 05) que o convidava a participar da pesquisa, acessada 

diretamente por meio de link com a página do formulário do questionário a ser 

respondido on line. A mensagem ressaltava que, para preenchê-lo, seriam 

necessários 10 minutos e que, ao enviá-lo, o colaborador estaria concorrendo a 

sorteios de 10 livros de arte. 

Vinte e quatro horas depois de distribuídos os e-mails, mais de 1.339 

pessoas já haviam lido o material e 1.255, acessado a página do questionário. 

Nunca um questionário eletrônico enviado por Arte na Escola tivera tantas 

respostas, num espaço de tempo tão curto. No dia 13 de outubro, cerca de 2.500 

usuários já haviam clicado no formulário. Foi quando decidimos retirá-lo do ar, pois 

                                                 
40 Canclini, Nestor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. p. 66. 
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já tínhamos uma amostra41 suficiente e significativa do público que queríamos 

conhecer melhor.  

No dia 14 de outubro, todos os cadastrados receberam um e-mail (anexo 06) 

comunicando o encerramento da pesquisa e a data de divulgação do resultado final 

e dos sorteados com livros de arte, ocorrida no dia 20 de outubro (anexo 07). 

 

3.4 Análise descritiva dos dados 
  

 Do total de 2.311 questionários preenchidos, selecionamos 1.253, por 

apresentarem o maior número de campos respondidos, possibilitando-nos assim 

obter uma amostra mais precisa do público, em sua dimensão, composição e 

representatividade. Constitui-se, portanto, nosso universo de investigação: 1.253 

informantes, usuários do site Arte na Escola. 

Essa amostra corresponde a 10,43% do total de usuários cadastrados com 

e-mails válidos no site de Arte na Escola, o que revela e garante um alto grau de 

significância à pesquisa. Os questionários respondidos foram tabulados e, a seguir, 

apresentamos os dados obtidos. Ressaltamos que algumas perguntas são de 

múltipla escolha, enquanto outras ficaram sem resposta, o que alterou o total de 

informações contabilizadas por questão em relação ao número total de 

questionários analisados. As perguntas abertas foram analisadas de forma a 

identificar as vozes de um sujeito coletivo: o professor. Buscamos algumas 

palavras-chave, comumente utilizadas pelos informantes em suas respostas, bem 

como conceitos explícitos, a fim de extrair os sentidos e, ao final, procuramos 

categorizá-los.  

 

3.4.1 Dados Pessoais 
 

O público investigado nesta amostra é feminino (89,15%), tem em média 37 

anos, é casado (51,48%) e natural do sudeste do Brasil. 

                                                 
41 O relatório geral da pesquisa está publicado na página 
www.artenaescola.org.br/extra_questionario_0310_relatorio.php e poderá ser acessado a qualquer 
momento. 
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Gráfico 3: Naturalidade por região
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Apenas quatro dos respondentes declararam-se estrangeiros: um argentino, 

um espanhol e dois portugueses. A maior parte dos participantes é de 

nacionalidade brasileira, oriundos de 25 Estados e do Distrito Federal, conforme o 

gráfico abaixo. 
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Esse público exerce a profissão de professor (85,15%), sendo que, dos 

1.067 que assim se denominaram, 270 designaram-se “de Arte” ou “arte-

educadores”, outro termo utilizado por eles para discriminar a função de ensinar 

arte. 

 

Gráfico 5: Profissão
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3.4.2 Formação 

 

A pesquisa revela igualmente que eles têm boa instrução: 43,97% cursaram 

o Ensino Superior, sendo que 51,16% formaram-se em Artes Visuais (Artes 

Plásticas). Alguns têm mais de um curso superior e 31,77% do total chegaram à 

Pós-Graduação. 
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Gráfico 6: Formação

31,77%

16,68%
5,98%

43,97%

0,24%
1,36%

Ensino
Fundamental 

Ensino Médio

Superior

Magistério

Especialização

Pós-Graduação

 
 
3.4.3 Contato com Arte na Escola 
 
O público usuário investigado, em sua maior parte, conheceu Arte na 

Escola on line navegando na internet normalmente, por meio de sites de busca. 

Contudo é interessante observar que os Pólos da Rede também são importantes 

na divulgação da página, conforme demonstra o gráfico abaixo, o qual revela que 

estes constituem o segundo meio através do qual as pessoas entram em contato 

com o site. 
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Gráfico 7: Conheceram o site Arte na Escola
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3.4.4 Profissão 
 

A maior parte dos pesquisados trabalha na rede pública de ensino, atuando 

uma média de 9 anos na mesma escola. 

Gráfico 8: Tipo da instituição onde lecionam
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Quando perguntados sobre que outras atividades costumam realizar com 

seus alunos, além daquelas desenvolvidas em sala de aula, a maior parte 

respondeu “exposições e mostras” e “ida a museus”, revelando assim uma visão 

clássica, ou seja, tradicional e conservadora das possibilidades de trabalho extra-

classe. 

 

Gráfico 9: Outras atividades que 
realizam com os alunos
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Os professores que responderam ao questionário são idealistas, otimistas e 

revelaram ter uma visão romântica acerca de ser professor e educar. Nesta 

pesquisa, eles puderam expressar o que significa para eles ser professor, como e 

porque se tornaram professores e o que significa lecionar em sua escola, na cidade 

em que vive e no Brasil de hoje. Segue abaixo o resultado da análise destas 

questões. 
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Tabela 2: O que significa para eles ser um 
professor respondentes 

Valorizar a experiência de ensino e aprendizagem e compartilhar 
o conhecimento. 

191 

Participar da formação pessoal, profissional e cultural dos alunos 
como multiplicador, orientando o  processos de construção de 
conhecimento dos mesmos. 

134 

Ser um facilitador dos processos de aprendizagem. 88 
Exercer o papel de mediador entre o aluno e o conhecimento. 81 
Ser responsável por transmitir conhecimento aos alunos. 80 
A realização de um sonho, um desejo pessoal. 79 
Capacidade de transformar o outro, a sociedade e o mundo em 
que vivemos. 

69 

Ser um pesquisador, sempre buscando e aperfeiçoando novos 
conhecimentos. 

36 

Ser um profissional da educação: exercer uma profissão. 36 
Viabilizar trocas de experiências entre os alunos e entre 
professor e o aluno. 

29 

Provocar mudanças em si, no outro e no entorno. 29 
Contribuir para a formação de individuos capazes de tornar a 
sociedade mais justa. 

27 

Uma escolha desafiadora. 19 
Reconhecer nessa opção uma missão de vida. 18 
Encarar uma tarefa difícil e árdua. 17 
Reconhecer uma tremenda responsabilidade no exercício da 
profissão. 

15 

Poder se realizar profissionalmente, fazendo o que gosta. 15 
Reconhecer e seguir uma vocação profissional. 10 
Ser referência para o outro. 8 
 
  

 
  

Tabela 3: Como e porque se tornaram 
professores respondentes 

Por vivênciar experiências práticas e teóricas de aquisição de 
conhecimento gratificantes. 

144 

Por influência familiar e para dar continuidade ao trabalho já 
realizado pela família. 

118 

Por reconhecer uma vontade de contribuir com a sociedade e 
melhorá-la. 

95 
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Tabela 3: Como e porque se tornaram 
professores (continuação) respondentes 

Por uma oportunidade de trabalho e possibilidade de prestar um 
concurso público. 

92 

Desde criança sonhava ser professor. É a realização de um 
sonho. 

88 

Por perceber que gostava de ensinar: por prazer. 86 
Por uma questão de vocação e circunstâncias da vida. 68 
Por admiração a um mestre, pelo desejo de seguir seu modelo. 64 
Por amor à profissão. 57 
Por sentir necessidade de partilhar conhecimentos. 52 
Por falta de opção e oferta de outros cursos em sua cidade. 40 
Por paixão pela área de conhecimento que leciona. 39 
Por admiração pela profissão. 38 
 
  

Tabela 4: O que significa para eles ser 
professor na escola em que lecionam, na 
cidade em que vivem e no Brasil de hoje 

respondentes 

Acreditar que o seu trabalho pode provocar importantes 
mudanças sociais. 261 

Conviver com uma difícil realidade, provocada pela falta de 
valorização tanto do professor quanto da Educação. 209 

Trabalhar em meio às carências e dificuldades, fisicas e 
materiais, das escolas. 179 

Lutar por um ideal sem abrir mão dos seus sonhos. 142 
Sentir-se muito solitário nesta luta. 89 
Perceber que um futuro melhor é possível e que pode contribuir 
para isso. 80 

Um trabalho desafiador, para o ele e para a sociedade. Só 
vencerão com fé, esperança e amor. 65 

Trabalhar duro para conseguir mudar a realidade que os agrada. 58 
Aceitar um desafio, principalmente no que se refere ao ensino 
das artes. 48 

 

3.4.5 Consumo Midiático 
 

A cultura midiática dos professores informantes não destoa de sua 

formação. 

A maior parte deles - 97,35%, 809 dos respondentes - lê jornal todos os dias 

ou de uma a três vezes por semana.  Foi contabilizada uma diversidade de 
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títulos42: 109, demonstrando assim um universo amplo de fontes de informação. 

Alguns dentre os veículos apontados alcançaram um alto índice de leitura, como é 

o caso dos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, devido ao fato de 

que a maior parte dos informantes são naturais do Estado de São Paulo. 

Entretanto deve ser observado o alto índice de “outros”, não superado por esses 

dois jornais paulistas. 
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Outros

Folha de São Paulo

O Estado de São Paulo

Diário Catarinense

Zero Hora

Estado de Minas

Gazeta do Povo 

O Globo

Correio do Povo

Correio Brasiliense

A Gazeta

O Liberal

Gráfico 10: Jornais mais lidos

 
Os informantes também têm o hábito de ler livros. 904 pessoas (72,15% do 

total) apontaram 596 diferentes títulos do último livro lido, revelando variedade 

também na preferência destes. Dentre os mais citados, aparecem campeões de 

vendas como “O código Da Vinci”, ao lado de publicações voltadas à educação. A 

ficção também faz parte dos hábitos de leitura deste público. 

                                                 
42 Alguns informantes indicaram mais de um título. Foi considerado o primeiro citado por ele. Esta 
mesma análise de resposta foi adotada também para as outras questões do formulário em que esta 
situação se repetiu.   
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Gráfico 11: Livros mais lidos O código Da Vinci (Dan Brown)

O caçador de pipas (Khaled
Housseini)

Pais brilhantes, professores
fascinantes (Augusto Cury)

Quem ama educa (Içami Tiba)

Arte- educação contemporânea
(Ana Mae Barbosa)

O monge e o executivo (James
C. Hunter)

Anjos e demônios (Dan Brown)

Inquietações e mudanças (Ana
Mae Barbosa)

Imagens que falam (Maria
Helena Wagner)

Nunca desista de seus sonhos
(Augusto Cury)

O mundo de Sofia (Jostein
Gaarder)

Olhos que pintam (Anamélia
Bueno Buoro)

 
 O gráfico abaixo revela que o público tem intenso hábito de ler livros, tendo 

em vista o alto índice de leitura nos meses de agosto, setembro e outubro de 2006, 

considerando-se que a pesquisa foi distribuída no dia 4 de outubro e que se trata 

do último título lido. 
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Gráfico 12: Quando leram o último livro 
(por número de respondentes)
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Os resultados também revelam que o grupo pesquisado cultiva o hábito de ir 

ao cinema pelo menos uma vez por mês, conforme revela o gráfico abaixo.  Além 

disso, a maior parte deles tem aparelhos de DVD e VHS em casa e costumam 

alugar filmes. 

Gráfico 13: Freqüência com que vão
ao cinema

12,40%

50,15%
9,21%

28,22%
1 vez por semana

Mensalmente

Anualmente

Raramente

 
 São consumidores diários de televisão: 

Gráfico 14: Assistem TV

8,38%
7,92%

23,88%

59,82%

Todos os dias

2 a 3 vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Raramente
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 Para esse público, a televisão é primordialmente um meio de informação, 

tendo em vista que os programas que eles afirmam não perder são do gênero 

jornalístico. Por conseguinte, e conforme o gráfico a seguir aponta, o público 

usuário do site quer informação. Além disso, a variedade de programas apontados 

por eles, 161, mais uma vez, aponta para a diversidade da relação que 

estabelecem com os meios de comunicação. 

Gráfico 15: Gênero de programa de TV 
favorito

0,83%

3,64%
12,95%

32,93%

49,40%

0,25% Jornal/Documentário

Variedades

Ficção/Novela

Humor

Desenhos Animado

Esporte

 
Eles raramente vão ao teatro... 

Gráfico 16: Freqüência com que vão ao teatro

27%

2,87%

39,05%

29,20%

1,88%
1 vez por semana

Mensalmente

Anualmente

Raramente

Nunca fui ai teatro
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 ...mas vão ao museu pelo menos uma vez por mês: 

Gráfico 17: Freqüência com que
vão ao museu

1,33%
22,09%

26,87%
43,04%

6,67% 1 vez por semana

Mensalmente

Anualmente

Raramente

Nunca fui a um museu

 
Em média, escutam rádio uma hora por dia ou mais: 

Gráfico 18: Quanto tempo em média
escutam rádio

30,77%

25,67%

43,56%
1 hora por dia

2 ou mais horas por
dia

Não escuto rádio
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 Seu gosto pela música também é diversificado. Costumam ter acesso à 

música através de CDs e DVDS, além de irem a shows, concertos e espetáculos. 

Os participantes apontaram ainda outros meios de acesso à informação, sendo os 

mais citados a Internet, o rádio e a TV, em ordem decrescente de votos. Dos 1.000 

que responderam sobre o tipo de música predileta, 321 afirmaram gostar de vários 

gêneros musicais, enquanto os demais apontaram preferências que foram 

categorizadas e contabilizadas conforme o gráfico abaixo. 
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Gráfico 19: Que tipo de música gostam MPB

Música erudita (clássica)

Música popular (folclórica e
regional)
Rock e pop

Romântica

Instrumental

Jazz

Gospel

New age

Blues

Internacional

Bossa nova

Eletrônica

Samba

Anos 60

Raggae

Anos 80

 
  

Eles também gostam de dança: 917 participantes (73,18% do total) 

apontaram o estilo que mais apreciam, sendo que 407 disseram gostar de vários 

tipos, sem apontar uma preferência. A seguir, os gêneros de dança mais citados 

por eles. 
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Gráfico 20: Tipos de dança que mais gostam Dança contemporâneo

Dança de salão 

Balé clássico

Folclóricas e
Regionais
Balé Moderno

Samba

Dance

Rock

Axé

Bolero

Flamenca

Romântica

Anos 60

Valsa

Ritmica

Reggae

Sapateado

Tango

Gospel

 
  Quando questionados sobre onde costumam ter acesso ou assistir a 

espetáculos de dança, 774 dos informantes apresentaram uma diversidade de 

espaços e de meios através dos quais entram em contato com essa forma de 

expressão artística. As contribuições foram contabilizadas e organizadas conforme o 

gráfico abaixo. 
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Gráfico 21: Onde têm acesso/assistem à dança

Através da televisão
Em teatros
Em casa
Por meio de vídeos e filmes
Em Centros Culturais
Em cursos (universitários e em academias)
Em shows e espetáculos
Em minha cidade (apresentações e eventos)
No clube
Em festas
Na escola
Em boates
Em bailes
Em viagens
Em barzinhos
Na Internet
Através do rádio
Na Igreja
Não mencionaramum local específico
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Em uma das questões, os informantes foram convocados a dar uma nota de 

0 a 10 para variados meios de comunicação, levando em conta o ponto de vista 

artístico. O resultado pode ser observado no gráfico abaixo. 

Gráfico 22: Notas atrabuídas aos meios de 
comunicação, do ponto de vista artístico
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É interessante observar que, na opinião dos informantes, apesar deles 

assistirem à televisão diariamente, do ponto de vista artístico essa mídia está para 

a Arte assim como os homens-placa, esses sujeitos que utilizam o seu corpo como 

suporte para anúncios publicitários e que ficam perambulando pelas ruas dos 

centros urbanos. A média geral das notas atribuídas aos meios de comunicação 

conferiu à “TV” e ao “Homem-Placa” a mesma nota, por sinal a mais baixa: 6. Uma 

outra tela, a do computador, recebeu nota 8, conferida à internet. Até mesmo 

Grafite, uma arte considerada por muitos como marginal, obteve nota maior que a 

TV: 9. “Dança” também recebeu nota 9 e, apesar do baixo valor artístico atribuído à 

televisão, é através dela que muitos deles têm mais acesso a essa forma de 

expressão artística, conforme demonstra o gráfico da página 82. Paralelamente 

alcançaram nota máxima: Desenho, Pintura, Literatura, Teatro e Música. Isso 

revela que este público tem uma percepção estética clássica ou convencional 

acerca dos meios de comunicação. 
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 Das quatro linguagens da Arte, as Artes Visuais são por eles consideradas a 

“mais artística” de todas. 

 

Gráfico 23: Linguagem da Arte que 
consideram mais artística

6,29%
9,65%

19,74%

64,32%

Artes Visuais

Teatro

Música

Dança

 
 

 Dentre os movimentos artísticos com os quais os professores respondentes 

têm mais facilidade e se sentem mais à vontade para trabalhar com seus alunos, 

os três mais votados, em ordem crescente, foram Cubismo, Impressionismo e 

Modernismo. É interessante explicitar que a artista plástica Tarsila do Amaral, 

figura expressiva do Movimento Modernista cuja obra costuma ser exaustivamente 

explorada nas aulas de Artes das escolas de ensino fundamental e médio, foi a 

mais apontada por eles, quando solicitados a citar três artistas com os quais já 

tivessem trabalhado com seus alunos, confirmando-se assim essa tendência. Além 

disso, os participantes apontaram mais 383 diferentes nomes de artistas. Veja a 

seguir os mais citados. 
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Gráfico 24: Artistas mais citados, trabalhados
com os alunos

Tarsila do Amaral

Pablo Picasso

Cândido Portinari

Vicent Van Gogh

Leonardo Da Vinci

Claude Monet

Alfredo Volpi

Salvador Dalí

Joan Miró

Pieter Cornelis
Mondrian

 
Os nossos informantes também foram solicitados a indicar três nomes de 

artistas com os quais se identificam e apresentaram 470 diferentes nomes. É 

interessante observar que os mais citados também são de artistas ligados a 

movimentos da História da Arte com os quais esses professores têm mais 

afinidade, revelada no fato de que sentem-se mais à vontade para trabalhar com 

seus alunos em sala de aula. Abaixo os 10 mais citados. 
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Gráfico 25: Artistas com os quais se identificam

Vicent Van Gogh

Tarsila de Amaral

Cândido Portinari

Pablo Picasso

Leonardo Da Vinci

Claude Monet

Salvador Dalí

Jouan Miró

Wassily Kandinsky

Michelângelo
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Diante da tela do computador, esse público também revela preferências 

diversificadas em relação à escolha de suas páginas prediletas. Além do site Arte 

na Escola, eles costumam buscar informações em outras páginas. 48,89% (464) 

daqueles que responderam a esta questão, não apontaram um site específico, mas 

assuntos que norteiam suas buscas no ambiente virtual. Os demais 485 (51,11%) 

apontaram 140 sites diferentes que costumam visitar constantemente. Abaixo 

segue a relação dos 10 mais citados por eles. 
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Gráfico 26: Outros sites que visitam

 
 

Os usuários de Arte na Escola on line que responderam ao questionário, têm 

computador em casa (92,10%) e costumam acessar a internet todos os dias 

(72,62%), ou pelo menos uma vez por semana: 



 87

Gráfico 27: Freqüência com que acessam
a internet

25,74%

72,62%

0,77% 0,87%
Todos os dias

Semanalmente

Mensalmente

Raramente

 
A maior parte deles nunca participou de cursos à distância. 

Gráfico 28: Já participaram de cursos
a distância

62,86%

37,14%

Sim Não

 
 

“Cursos” foi um dos itens mais apontados por eles, quando perguntados 

sobre o que esperam de Arte na Escola. Entretanto, dos 63 participantes que 
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destacaram Cursos nessa questão, apenas 15 sugeriram cursos à distância. O que 

chama a atenção no quadro abaixo são as solicitações por orientação pedagógica 

e materiais de apoio, conforme o quadro seguinte revela: 
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Gráfico 29: O que o usuário espera
do Arte na Escola

Orientação pedagógica e materiais
educativos
Que seja informativo

Que continue assim

Formação (Educação Continuada)

Novidades (dicas, idéias e sugestões p/
aulas)
Mais oportunidade para troca de
experiência
Cursos

Que incentive o ensino da Arte e se
engaje em seu recomhecimento
Ação com os alunos

Divulgação de seus trabalhos/projetos

Que esteja atento às especificidades
regionais
Que trabalhe com as outras linguagens
da Arte
Que abra um Pólo em sua cidade

Atuação dentro da escola

Que proporcione o seu contato direto
com a arte  

 

A internet constitui-se assim como um meio de informação que oferece uma 

alternativa de formação continuada para este público; e o melhor é que há tempo 

disponível para isso, conforme revela o gráfico a seguir. 
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Gráfico 30: Tempo que gastam, em média, 
visitando um site na Internet

46,40%

30,60%

20,21%
2,79% 5 minutos

De 10 a 15 minutos

30 minutos

Uma hora ou mais

 
 
3.5 Análise interpretativa dos dados 
 

A internet revela-se, diante desta pesquisa junto ao público usuário do site 

Arte na Escola, como um meio de comunicação que não é de massa. Pelo 

contrário, ela atende a um público segmentado, com características específicas. 

Esse público está ávido por informação e por formação continuada, tem uma visão 

clássica da Arte que, aliás, se deixa entrever em seu repertório midiático e em seus 

hábitos. Eles já valorizam esse meio. Entretanto o mesmo não ocorre com os 

meios de comunicação que consomem e que fazem parte de seus cotidianos, 

como por exemplo, a televisão. Meios esses que estão maciçamente presentes, 

inclusive, no dia-a-dia dos seus alunos. Esses professores desvalorizam a 

informação cotidiana que esses meios de comunicação veiculam diariamente, e 

que não apenas poderia municiá-los com temas e conteúdos variados e 

significativos, mas também deixá-los mais seguros e aptos para trabalharem em 

convergência com o imaginário que constitui grande parte da realidade de seus 

alunos, nas escolas da rede pública nas quais lecionam, imaginário esse formado e 

consolidado pela TV. 
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Após 9 anos dando aulas, o público usuário do site, identificado como 

professor, revela que precisa de reciclagem e o site Arte na Escola apresenta-se 

como um horizonte de possibilidades, um campo fértil para o desenvolvimento 

desse propósito, já que esse usuário o identifica como um espaço informativo e 

formativo e demonstra interesse e tempo disponível para ações que possam 

enriquecer a sua prática. Não aproveitar essa oportunidade seria certamente um 

desperdício de comunicação, além de potencialidades humanas e recursos 

materiais. 

A pesquisa aponta para o fato inconteste de que esse grupo expressivo de 

professores de Arte reconhece que, para transformar a escola e seus alunos, 

precisa (trans)formar-se primeiro. Esse desejo de (trans)formação pode alterar o 

perfil romântico de ser professor, mas não no sentido de enfraquecer ou mesmo de 

descartar os idealismos e sonhos que permitem ao professor persistir na profissão 

apesar do baixo salário e da falta de valorização de seu papel social no Brasil 

atual. Equilibrar a visão romântica com a visão realista, no contexto deste trabalho, 

pode significar, entre outras coisas, vir a compreender, a aceitar e a praticar uma 

educação que se processa e ganha vigência para muito além das paredes e dos 

muros da velha sala de aula. Pode significar, para nós aqui, o início de uma aliança 

com os meios cotidianos e acessíveis, que mesmo estando fortemente presentes 

no dia-a-dia desse professor, são, por vezes, ignorados ou subestimados por ele 

em sua prática educativa (com base na sua visão clássica, elitista e conservadora 

dos saberes e dos modos “dignos” de transmiti-los, visão que lhe foi incutida por 

sua formação). Mais ainda, pode significar a transformação desses “competidores” 

da escola e “banalizadores” do saber, entre eles a demonizada TV (tão 

desvalorizada quanto um homem-placa) em pontes que facilitem a circulação de 

infinitas e inusitadas interações entre o professor, seus alunos e o mundo, que 

pede para ser apreendido por meio da escola tanto quando por meio da TV e da 

internet. Aliás, o mesmo mote que serve para os professores de Arte, serve 

também, e exemplarmente, para o Instituto Arte na Escola.  

Acreditamos no potencial transformador do professor e em suas 

possibilidades de tornar sua sala de aula um espaço onde é possível compartilhar 
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democraticamente experiências e resignificá-las, ampliando os canais de 

comunicação do professor com o mundo, do professor com o aluno, do aluno com 

o mundo. Com certa dose de ousadia e inovação Arte na Escola pode ajudar 

nisso.  

Desenvolver um projeto de intervenção coerente com o meio e a linguagem 

que o público revelado em nossa pesquisa utiliza para se relacionar com o Instituto, 

de forma a tornar essa experiência rica e significativa para eles, para seus alunos e 

para a escola, é o assunto de que trataremos no próximo capítulo. Entre os desejos 

apontados por professoras-internautas que participaram da pesquisa estão: o de 

que Arte na Escola realmente aproxime a Arte dos alunos, como expressa Adriana 

Kammers, de Santa Catarina; o de que Arte na Escola possibilite uma educação 

“(...) para a vida, entendendo o passado, registrando o presente e projetando-se 

para o futuro”, como revela Janaí de Abreu Pereira, de São Paulo; o de que 

“realmente se possa ensinar a criar novos pensadores críticos prontos, para o 

mundo”, como propõe Michelle Nasr, do Espírito Santo. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

ARTE, MÍDIAS E O ARTE NA ESCOLA ON LINE 
 
 

“A arte não reproduz o visível, o faz visível.” 

Paul Klee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93

4. O ensino da arte, as mídias e Arte na Escola on line 
  

A seguir: “Páginas da Vida”43, games, outdoors, homem-placa..., imagens do 

cotidiano. 
 

 
Figura 37 

 
Figura 38 

 
Figura 39 

 
Figura 40 

 

                                                 
43 Novela de Manuel Carlos, exibida em 2006 pela Rede Globo de Televisão. 
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Figura 41 

 
Figura 42 

 
Figura 43 

                                                        

                                                                            Figura 44 

 
Figura 45 
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Figura 46 

 
Figura 47 

 
Figura 48 

                                                                                 

      Figura 49                                                           

 
Figura 50 



 96

 
Figura 51 

 
Figura 52 
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Figura 53                                                                  

                                                                                            
                                                                                                                                    Figura 54 

 
Figura 55 
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Figura 56                                                                                           

 
Figura 57                                                                                               

                                  
                                             Figura 58                                                             Figura 59 
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Figura 60 

 
Figura 61 
  

                                                                                                             
                                                                                                                        Figura 62                                                               
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“Habitamos um mundo que vem trocando a sua paisagem natural por 

um cenário criado pelo homem, por onde circulam pessoas, produtos, 

informações e principalmente imagens. E, se temos que conviver 

diariamente com essa produção infinita, melhor será aprendermos a avaliar 

essa paisagem, sua função, sua forma e seu conteúdo; e isso requer o uso 

de nossa sensibilidade estética. Só assim poderemos deixar de ser 

observadores passivos para nos tornarmos espectadores críticos, 

participantes e exigentes.”44 

 

A relação dessa reflexão de Costa com o ensino da arte e seus objetivos é 

evidente. Ele certamente pode concorrer para aguçar o senso crítico, sensibilizar o 

olhar para que veja o mundo, ensinando o corpo a vivê-lo e a se expressar nele. 

Mas o que dizer da aula de arte que se pratica hoje na escola de ensino formal 

brasileira e de sua relação com as múltiplas realidades do mundo contemporâneo - 

mediado por intensos processos comunicacionais, midiáticos e tecnológicos -, nas 

quais a escola, seus alunos e professores estão imersos? O que a aula de Arte 

mobiliza e o que ela significa de fato, na experiência dessas instituições, de seus 

alunos e professores atualmente? Afinal, qual a relação tem essa aula de Arte com 

a vida cotidiana? 

Como vimos no capítulo anterior, os movimentos artísticos e os artistas 

plásticos com os quais os professores mais se identificam, já trabalharam e que 

lhes parecem facilitar a atividade em sala de aula são nomes representativos da 

História da Arte do século XIX para trás. Nossa pesquisa indicia que a sala de aula 

de artes está estacionada no Modernismo brasileiro. De lá para cá, contudo, o 

mundo mudou muito. É evidente que esse conhecimento é importante, mas a 

ausência de referências de Arte contemporânea no repertório desses professores 

chama a atenção. A Arte apresentada nas aulas de Arte da escola parece ser 

aquela que o professor identifica – numa esfera mais da ordem do senso comum 

que do conhecimento de Arte – como obra prima. É surpreendente que esse 

professor seja um ávido consumidor das informações veiculadas nos meios de 

comunicação - bem como o são seus alunos - e que esse conhecimento, essa 
                                                 
44 Costa, Cristina. Questões de Arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. p.11 e 12. 
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experiência de atualidade não seja transferida para o contexto das aulas de Arte. 

Por quê? A nota atribuída pelos professores à televisão – assim como ao homem-

placa - é um indício evidente de um incoerente preconceito contra essa mídia que 

faz parte atuante de suas vidas. Se as imagens que nos cercam estão, também - e 

principalmente - na TV, no outdoor, até mesmo no homem-placa e suas “releituras” 

plantadas nos faróis de São Paulo, é preciso que, da mesma forma, elas estejam 

na sala de aula de Artes. Assim será possível abordá-las estética e eticamente, 

buscar compreendê-las enquanto se reflete sobre elas, o que pode tornar alunos e 

professores igualmente “espectadores críticos, participantes e exigentes”45, 

conforme declara Costa. 

Para Martín-Barbero, a escola é o lugar de re-imaginação e da recriação do 

espaço público. E afinal a Arte é a interface privilegiada para exercer a re-

imaginação e a re-criação, território de mediação posto entre sujeito, mundo e 

conhecimento do mundo, permitindo-nos ir além do pensamento convencional e 

linear, do conceito, da descrição e da análise, levando-nos a visitar espaços 

desconhecidos dentro e fora de nós a que não teríamos acesso de outra maneira. 

Devidamente mediada e tratada pela educação escolar como imagem que forma e 

informa o sujeito para consumir imagens de maneira ativa e crítica, a Arte promove 

o encontro desse sujeito – mestre e aprendiz - consigo mesmo, com o outro e com 

o mundo. 

Ignorar, subestimar, desprezar a informação que circula nos meios de 

comunicação no contexto da aula de Artes – por medo, desconhecimento, 

preconceito - é perder a oportunidade estabelecer um território riquíssimo de 

diálogo entre a escola e o mundo, o professor e seus alunos, em detrimento de 

uma saber escolarizado elitista, reconhecido e aprovado socialmente, mas que 

pouco tem favorecido a compreensão e a ressignificação do cotidiano, em prol da 

formação de cidadãos críticos e sensíveis, comprometidos com as transformações 

concretas que urgem à sua volta. Não considerar e incluir parte significativa desse 

infinito repertório de imagens que nos invade constantemente, possibilitando aos 

alunos uma interação mais reflexiva e produtiva com e por meio dele é falar 

                                                 
45 Costa, Cristina. Questões de Arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. p.12. 
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sozinho, desvitalizar a escola e a prática docente e, sobretudo, perpetuar a 

imutabilidade social. 

Martín-Barbero chama a atenção para este desafio cultural enfrentado hoje 

pela escola, desafio “que torna visível a distância cada dia maior entre a cultura 

ensinada pelos professores e aquela aprendida pelos alunos.”46 Ele acredita que a 

mídia é produtora de cultura e que a experiência e, portanto, da construção do 

conhecimento, não se dá alheia a ela. É preciso, pois, deixar de negar, na sala de 

aula de Artes, o universo de imagens e informações que fervilham na TV, na 

internet, nos games e em outras fontes, imagens e informações que estão sendo 

continuamente despejadas sobre professores e seus alunos. É preciso olhar para 

elas, procurar modos de interpretá-las, linguagens para falar com elas e para 

entendê-las, mediados por um olhar que não as teme, mas as quer compreender. 

Porém como conviver com as mídias e seu fluxo incessante de imagens e 

informações e não se deixar apenas seduzir e manipular, subordinando-nos a 

elas? A Educação deveria ser um instrumento de resistência à imposição de 

padrões sócio-culturais dominantes e que, por conseguinte, se opõe à força 

midiática movida pelos valores e padrões do mercado onipotente e onipresente. O 

filósofo e sociólogo alemão Theodor Adorno acreditava nisso. Para ele, o ensino 

acerca dos veículos de comunicação de massa “...não deveria consistir apenas em 

aprender a escolher o que é certo, mas em (...) desenvolver aptidões críticas; ele 

deveria conduzir as pessoas, por exemplo, à capacidade de desmascarar 

ideologias.”47 Uma educação para a contestação, a crítica e a resistência 

significava, para Adorno, uma educação para a emancipação, promotora de 

sujeitos que não se anulam, mas que são dotados e se dotam de motivação 

própria, de autonomia, de capacidade para julgar, discernir e escolher. 

Segundo Citelli: 

 
“evidencia-se aos educadores a urgência em se reconsiderarem os modelos 

didáticos e pedagógicos vindos de um contexto enciclopédico e cujo esgotamento 

                                                 
46 Martín-Barbero, Jesús. Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación. Revista 
Nómadas. p. 19. 
47 Adorno, Theodor W. Educação e emancipação. p. 79. 
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se traduz quer nos desafios presentes colocados aos atos pedagógicos, quer no 

atinente aos interesses e expectativas dos alunos.”48 

 

É preciso, pois, refletir sobre novas formas de pensar sobre o que deve ser 

aprendido e como aprender, sobre informação e imagem, sobre mídias e educação 

formal. É essa a principal reflexão que este projeto de intervenção quer provocar 

nos professores de Arte usuários do site Arte na Escola. 

Todavia problematizar a televisão, o homem-placa e as imagens que os 

outdoors veiculam na sala de aula não significa trabalhar qualquer tipo de produção 

e repertório com os alunos. 
 

 
                                            Figura 63 

É preciso também que este professor deixe de lado, nem que seja por um 

momento, sua forma clássica e erudita de ver, sentir e pensar a obra de arte, para 

então adentrar num outro universo de possibilidades, mais sintonizado com seu 

dia-a-dia e o de seus alunos, mais prazeroso, interdisciplinar e significativo. Se a 

própria definição de Arte anda sendo posta em cheque nos dias de hoje, com o 

advento das experimentações e transgressões da arte contemporânea, por 

exemplo, isso decorre justamente dos avanços no universo comunicacional e 

tecnológico que nos abarca, que dialoga, ele também, com a Arte, que mistura e 

                                                 
48 Citelli, Adilson. Comunicação e Educação. A linguagem em movimento. p. 16. 
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desconstrói conceitos e modelos, que transforma respostas em novas e 

provocativas perguntas. 

 O que é Arte? O que é o Belo? São perguntas continuamente reeditadas 

diante dos novos contextos que emergem na realidade. Arte e beleza é aquilo que 

nos dá prazer? É também aquilo que nos faz pensar? É também aquilo que nos 

traz desconforto no mundo? Um prazer, um pensar, um desconforto que deve vir 

de dentro, que nasce do efeito estético experimentado pela inteireza do sujeito, não 

apenas por sua cognição. Para Costa, a emoção artística e o sentido que dela 

provém dependem da sociedade em que se vive, da cultura em que se está 

imerso, da geração à qual se pertence. Segundo ela, “...os objetos artísticos, para 

serem percebidos como arte e apreciados esteticamente, têm que, de alguma 

forma, fazer parte do universo cultural de quem os percebe e aprecia”49. 

Ainda de acordo com Costa, Arte e Belo não são conceitos universais, mas 

estão condicionados a diferentes critérios, calcados em experiências e em 

imaginários diferentes, dependendo do grupo ao qual pertencemos, critérios esses 

que se constituem “...tanto por uma emoção despertada como por sua 

correspondência com uma idéia transmitida”50, muitas vezes, pelas mídias. Em 

última instância, Arte e Belo são aspectos que nos identificam e nos diferenciam. 

“É preciso, portanto, que o público se deixe emocionar e aprenda a distinguir o que 

aprecia e por quê”51. O professor - de Arte, principalmente – pode guiar o aluno a 

fazer essa distinção que o ajuda, entre outras coisas, a apreender a alteridade, e 

assim a significar e re-significar a experiência estética na instância midiática. 

Entretanto, como já vimos, existe um abismo que separa o conhecimento 

escolarizado e as informações convencionalmente transmitidas pelo professor no 

cotidiano da sala de aula dos conhecimentos e informações gerados e apropriados 

no cotidiano cultural midiático. Embora disfarçado pela boa recepção que a escola 

oferece às tecnologias digitais, esse abismo é tão profundo quanto aquele que 

divide a experiência vivenciada em sala de aula de Arte pelos alunos daquela na 

qual eles estão imersos fora da escola, infiltrada e fervilhante de imagens de toda 

                                                 
49 Costa, Cristina. Questões de Arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. p. 25.  
50 Costa, Cristina. Questões de Arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. p. 29. 
51 Costa, Cristina. Questões de Arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. p. 27. 
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sorte, da propaganda ao vídeo-game, da telenovela aos sonhos, imagens às quais 

esses alunos estão expostos 24 horas por dia. 

O que acontece com a Arte ensinada na escola? O modelo - clássico, 

erudito e convencional – perdeu a sua identidade com a realidade da escola, dos 

professores e de seus alunos, não porque esse paradigma de Arte e Belo tenha 

perdido seu potencial expressivo, mas porque é continuamente desafiado por 

novos modelos emergentes que o questionam e, sem obter resposta dele, o 

desvitalizam. Frente às transformações sociais promovidas pela comunicação 

midiática, é preciso submeter esse modelo às sanções da realidade, subvertendo-o 

e reinventando-o. 

 

4.1 A televisão, o homem-placa e as mídias como aliados 
 

Nossa sensibilidade é modelada pelo meio social e pela cultura na qual 

vivemos. As mídias são produtoras de ambos, tanto quanto o é a Arte. 

Quais são os princípios que definem televisão, do ponto de vista artístico 

dos professores usuários do site Arte na Escola, um meio de comunicação tão 

anacrônico quanto homem-placa?  Uma possibilidade de resposta a esta questão 

só pode se delinear com este trabalho se estimular novas perguntas, entre elas: 

“Quais seriam as notas que os alunos atribuiriam a esses meios de comunicação?”  

Entretanto o que nos interessa aqui é ressaltar a importância de considerar 

as mídias e de valorizá-las, enquanto produtoras de cultura, consequëntemente 

como horizontes de possibilidades para experiências mais ricas com o 

conhecimento veiculado em aula de arte, já que tais mídias estão muito próximas 

dos professores e de seus alunos, podendo assim detonar processos reflexivos e 

transformadores da realidade. 

Se o mundo midiático e a sociedade de consumo são uma realidade tão 

concreta e inegável, por que a educação persiste em rejeitá-los, subestimá-los, 

subutilizá-los ao invés de procurar interagir nesse contexto complexo? Lógico que 

a tarefa não é nada fácil, mas não é impossível. Para Guillermo Orozco Gómez, os 

professores deveriam atuar como agentes mediadores entre o mundo, os meios de 
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comunicação de massa e os alunos, passando de repressores moralistas que os 

censuram por verem tanta televisão a moderadores dessas experiências, como 

expectadores críticos que deveriam ser. E eu diria mais: também, como 

consumidores cidadãos, ajudando as gerações mais jovens sob seus cuidados a 

refletirem acerca dos processos sócio-culturais que os envolvem, sobretudo o 

mercado e o sistema de comunicação que o serve. 

Cabe ao professor convidar o aluno a pensar e a repensar a TV, o outdoor, a 

tela do computador, o homem-placa, a refletir sobre o que está dado e posto a 

priori para ambos pela propaganda e o marketing, a olhar e ver efetivamente as 

imagens, deixando de consumi-las passivamente, a pensar sobre as escolhas que 

fazem, a abrir novas possibilidades de diálogo com mundo a partir de outros 

referenciais, a questionar os paradigmas vigentes do que seja Arte ou Belo ou 

Conhecimento significativo, estabelecendo assim uma conversa mais rica entre 

sujeitos e seus repertórios – incluindo códigos estéticos -, entre professor e aluno, 

entre o conhecimento universal e o local, entre eventual e cotidiano. É papel do 

professor ajudar seu aluno a encontrar e construir sentido para as informações que 

recebe, cada vez menos através da escola, cada vez mais por meio do acesso às 

mídias digitais, visto que mesmo o aluno da rede pública já tem acesso à internet e 

a outras fontes midiáticas de informação. 

Educar, num contexto complexo, não significa apenas pensar-analisar-

interpretar forma e conteúdo, meio e mensagem, mas significa igualmente sentir-

agir-transformar, desse modo exercendo um papel recriador na realidade cotidiana. 

Isso implica entender a comunicação midiática como um processo não apenas 

válido, mas também poderoso de construção de conhecimento e de mediação 

social, nos espaços de produção e transformação da cultura. Como já dissemos 

antes aqui, a Arte é uma interface poderosa nesse sentido, como imagem que 

educa a sensibilidade para interagir com imagens num mundo conduzido pelas 

imagens e, nesse sentido, conhecimento fundamental para essa elaboração. Arte é 

linguagem, é discurso, é fator de organização do cambiante universo simbólico dos 

conhecimentos humanos, é expressão, é comunicação de saberes. 
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Mário Kaplún vê a comunicação como um componente pedagógico em que 

a aprendizagem está relacionada com o exercício da expressão. 

 
“A construção do conhecimento e sua comunicação não são, como 

costumamos imaginar, duas etapas sucessivas através das quais primeiro o sujeito 

se apropria dele e depois o enuncia. São, isso sim, o resultado de uma interação: 

alcança-se a organização e a clareza desse conhecimento ao converte-lo em um 

produto comunicável e efetivamente comunicado.”52 

 

Citelli também salienta a escola como um espaço onde a mídia deve ser 

problematizada. “(...) as instituições comunicacionais e escolares tornaram-se 

lugares interdiscursivos que operam diálogos entre si”53, diz ele. Eis o contexto 

para a escola trabalhar a comunicação no âmbito da expressão artística, enquanto 

mediadora social, que promove, também, transformações na cultura, pois opera 

uma relação dialética, algo que se modifica ao modificar. 
 

“Ao falarmos num conceito de educação que absorva a idéia da 

ressignificação cultural no bojo das novas demandas sociais postas pelo mundo 

videotecnológico, estamos, em última instância, preocupados em alcançar os 

entendimentos mais plenos do exercício da cidadania, que envolvem o direito de 

aprender as várias formas de constituição do conhecimento.”54 

 

Por isso a aula de Arte deveria ser interativa com as mídias e com aquilo 

que elas veiculam, em especial as imagens, numa ação recíproca na qual o aluno 

deixa de ser um mero receptor passivo e se transforma num interventor partícipe. É 

isso que a Arte contemporânea provoca e propõe social e culturalmente, a partir 

dos questionamentos que levanta diante dos modelos instituídos: participação, 

presença, interação. A Arte contemporânea não responde, mas pergunta, exigindo 

a interação com o espectador para a construção de seus sentidos, impondo a ele 

                                                 
52 Kaplún, Mario. Processos educativos e canais de comunicação. In: Comunicação e Educação. p. 
73 e 74. 
53 Citelli, Adilson. Comunicação e Educação. Linguagem em movimento. p. 143. 
54 Citelli, Adilson. Comunicação e Educação. Linguagem em movimento. p. 240 e 241. 
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que vá além da percepção de seus elementos formais e compositivos, 

compreendidos apenas pela contemplação e/ou pela racionalização das imagens 

em discurso verbal lógico linear e sucessivo, processos tão comuns nas práticas de 

ensino da Arte de nossos professores usuários do site. 

É essa mesma postura de presença, participação, interação que devemos 

assumir diante da mídia, ao invés de rechaçá-la ou subestimá-la, o que vem 

apenas reforçar nossa condição de usuários passivos, mal conscientizados de 

seus potenciais e, por isso mesmo, expostos às suas piores influências. Uma nova 

atitude da educação e da Arte diante dessa realidade pressupõe necessariamente 

experimentação e ousadia. Por que as crianças têm mais facilidade de lidar com as 

coisas do mundo contemporâneo, inclusive as mídias digitais, do que seus 

professores? Por que elas não pedem explicação; elas simplesmente 

experimentam. Esse é o mesmo lugar do expectador ativo na construção do 

sentido da obra de arte contemporânea: o da experimentação, que dispensa a 

explicação prévia (sempre tão cara à escola positivista que resiste entre nós), o 

mesmo que deveria ser o do professor frente à mídia que o desafia e propõe 

transformações em seus papéis e funções, já que reconhecer o conhecido impede 

a revelação do novo essencial, do novo que (nos) transforma. 

Se o ensino da Arte pode ser transformador da educação em geral, associá-

lo às mídias potencializa tal perspectiva, possibilitando assim uma educação mais 

aberta, mais conectada à realidade do professor e de seus alunos, mais sensível 

às imagens e sua influência em nossas vidas, educação que organiza o 

pensamento assim como ajuda a expressar os sentimentos no âmbito do cotidiano, 

convidando igualmente à ação. Segundo enuncia Eliana Braga Aloia Atihé: 

 
“(...) caberia à escola, além da função de transmitir informação e do papel 

de educar para a formação de um sujeito competente a enfrentar e a triunfar, 

igualmente ensiná-lo a cultivar a interioridade, investindo, com energia similar 

àquela dirigida à formação de ego e persona, no cultivo da alma, por meio de uma 

educação voltada à apropriação e ao cultivo de uma outra sorte de inteligência, 

balanceadora da cognição todo-poderosa. Tal educação basear-se-ia numa 

pedagogia na qual as imagens exercessem um protagonismo em seu papel de 
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mediação não analítica da materialidade do mundo e da sujetividade, prevendo 

assim a concorrência de imaginação, sentimento e intuição no processo de ensino-

aprendizagem. Uma pedagogia dedicada a ‘fazer alma’ no sujeito, como propõe, no 

contexto analítico, a Psicologia Arquetípica de James Hillman (1995:53); uma 

instância educadora que promovesse uma interiorização equilibradora do treino 

para a extroversão em que praticamente se resume toda a educação escolar, mas 

que nem por isso negligenciasse a cura da anima mundi, já que, de acordo com 

Sendivogius (apud Hillman, op.cit.: 55), ‘a maior parte da alma está fora do corpo’, 

ou seja, no corpo do mundo.”55 

 

Esse mundo de virtualidades que a escola poderia incorporar a levaria a 

renovar-se cíclica e também evolutivamente como espaço de re-imaginação e 

recriação do espaço público, conforme Martín-Barbero. Para o educador Paulo 

Freire, “...fazer a História é estar presente nela e não simplesmente nela estar 

representado.”56 A idéia de intervenção está aqui contida e se associa à 

interatividade como seu resultado concreto, proposta pelas imagens da Arte e 

exemplificada modelarmente pelas propostas da Arte contemporânea, que sugere 

uma outra postura, mais criativa e menos defensiva frente às mídias que atuam 

intensivamente no mundo no qual estamos imersos e no mundo que cada um de 

nós também é. 

Mas como chegar lá, se nem mesmo o professor se dá conta de que a 

cultura que ele absorve já não se acessa apenas por meio de livros, que ela se 

constitui também através das mídias que, inclusive, são fonte de imagens, 

informação, atualização e conhecimento para ele? Como desmistificar a televisão e 

outras fontes de comunicação e informação, levando os professores de Arte a 

perceberem que toda realidade é ambivalente e que do lado oposto da mídia que 

ameaça com a deformação pulsa um potencial formador e transformador, portanto 

genuinamente educador, que tem sido subestimado? Como acenar-lhes com a 

possibilidade desses meios serem pontes, interfaces entre a cultura reconhecida e 
                                                 
55 Atihé, Eliana Braga Aloia. Uma educação da alma: literatura e imagem arquetípica. 2006. 48f. 
Dissertação (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2006. 
56 Freire, Paulo. A importância do ato de ler. p. 40. Freire ouviu esta frase de seu amigo Maurício 
Tragtenberg, durante debate na PUC, em 1981, e a citou em seu livro. 
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a cultura consumida, a cultura erudita e a popular, a realidade e a virtualidade, a 

imagem e a palavra e muitas outras polaridades? Arte na Escola on-line poderia 

ajudar esse professor-usuário a vencer seus preconceitos e fazer com que ele 

venha a exercer seu papel de protagonista-mediador por meio do ensino da Arte, 

da educação da sensibilidade que as imagens favorecem, da interação simbólica 

entre alunos e o mundo. 

 
4.2 Arte na Escola on-line inovado: uma proposta de intervenção 

 

Segundo Canclini, o consumo serve para fazer pensar e é exatamente isso 

que este projeto de intervenção quer propor a Arte na Escola, ao instaurar o 

professor como consumidor midiático e como mediador de mídias, tendo a Arte 

como interface e o site Arte na Escola como meio de sensibilização, informação e 

formação para os usuários que o acessam. Entendemos ser esse o papel do gestor 

da comunicação: provocar novos olhares, mais sensíveis, em busca de significados 

mais atuais para a realidade, em busca de conhecimentos mais sintonizados com a 

paisagem do mundo que se apresenta hoje, partindo de uma análise mais profunda 

da realidade em que a Comunicação é processo e não um aparato meramente 

instrumental. 

 

 4.2.1 Objetivos 

 

De acordo com as pesquisas e análises realizadas, “Arte na Escola on-line 

inovado” responderá aos seguintes propósitos: 

1. Ampliar o conceito de Arte junto aos usuários do site Arte na Escola, 

incluindo também mídias como a televisão, o vídeo, o cinema, a fotografia, o 

rádio, o outdoor, o videogame, entre outras. 

2. Divulgar conceitos e procedimentos que auxiliem o professor a incluir em 

seu repertório elementos da cultura midiática, sua e de seus alunos, 
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possibilitando o desenvolvimento de uma consciência interativa e crítica em 

relação a essa cultura. 

3. Transformar o site num espaço de aprendizado e de relacionamento com 

o professor, de Arte na Escola com ele e dele com outros professores. 

4. Capacitar o professor usuário a buscar um melhor desempenho em sua 

função de transmitir conhecimentos numa sala de aula mais comprometida 

com sua realidade cotidiana, no contato diário e direto com os alunos, com a 

escola e com a comunidade na qual esta está inserida. 

5. Criar uma nova home para a página e diferenciar as áreas do site 

destinadas: à divulgação institucional e organizacional, aos serviços 

(MIdiateca), às informações e notícias, ao relacionamento e capacitação 

junto aos professores que a acessam. 

6. Tornar o site mais auto-explicativo e ainda mais interativo. 

7. Estimular o professor usuário a expressar suas idéias, dúvidas, 

descobertas e práticas. 

8. Estimular a formação de comunidades virtuais de professores de Arte. 

 

4.2.2 Home 

  

A primeira proposta é a reformulação da home do site, que deverá privilegiar 

a imagem, dando a ela um lugar de destaque, longe de mantê-la como subsidiária 

da palavra escrita e com função meramente ilustrativa. Na nova página, a imagem 

ganhará protagonismo e sentido. 

É preciso “ir além desse modelo de eficiência para enxergar ver a interface 

gráfica como um meio de comunicação tão complexo e vital quanto o romance, a 

catedral, o cinema – esta é uma proposta a que ainda precisamos nos 
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acostumar”57, ressalta Johnson. O espaço-informação compreendido pela internet, 

tem indicado uma transformação social ampla, variada e complexa. 
 

 “E é por isso que é tão essencial reconhecermos a riqueza e a 

complexidade do meio, seu âmbito de expressão e sua significação cultural. Cada 

era tecnológica importante atrai certa forma artística dominante: as inovações 

matemáticas e ópticas do Renascimento se realizaram mais plenamente na 

geometria da pintura em perspectiva; a idade industrial lidou com suas crises 

sociais no romance em três camadas. Esta nossa era digital pertence à interface 

gráfica e é hora de reconhecermos o trabalho de imaginação que essa criação 

requer, e de nos prepararmos para as revoluções da imaginação que estão por vir. 

O espaço-informação é a grande realização simbólica de nosso tempo. 

Passaremos as próximas décadas nos ajustando a ele.”58 

 

A informação escrita deverá ser subordinada ao estatuto da imagem, não o 

contrário, nessa nova home, uma vez que ela representará cada área do site, 

acessível por meio dela. A imagem ocupará a parte central e quase total da tela do 

computador. Clicando-se no menu principal, escrito, o sistema apresentará ao 

usuário uma imagem. Ao clicá-la, ele será remetido ao item escolhido.  

 

4.2.3 Áreas do site e suas páginas 

 

. Institucional – Dedicada à divulgação do Quem Somos e da Rede Arte na 

Escola. 

. Midiateca – Destinada aos materiais educativos e de apoio ao professor, 

incluindo novos conteúdos: 

. Biblioteca (Livros, Revistas, Artigos, Monografias e Imagens: 

fotografia). 

                                                 
57 Johnson, Steven. Cultura da Interface. Como o computador transforma nossa maneira de criar e 
comunicar. p. 154. 
58 Johnson, Steven. Cultura da Interface. Como o computador transforma nossa maneira de criar e 
comunicar. p. 156. 
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. Videoteca (DVDteca Arte na Escola, Programas de TV e outras 

produções em vídeo). 

.  Filmoteca (filmes). 

. Audioteca (rádio e outras produções). 

. Notícias e Informações – Para divulgação da programação de cursos e 

eventos na área da arte e seu ensino, realizada pelos Pólos da Rede e 

outras instituições. 

. Sala de Aula – Espaço de aprendizado e de relacionamento com o 

professor, de expressão de idéias, dúvidas, descobertas e práticas e de 

formação de uma comunidade virtual. Destinado ao Fórum, Relatos de 

Experiência, Galeria dos Alunos, Mural e Planeje sua Aula. 

Além dessas áreas, o site ainda abrigará áreas específicas para Prêmio Arte 

na Escola Cidadã, Fale Conosco, Links, Busca, Cadastre-se e para os Destaques 

da Semana, além de espaço para os patrocinadores e parceiros institucionais 

(rodapé). 

 

4.2.4 Sala de Aula renovada 

 

Das áreas descritas acima, a Sala de Aula é a que terá mais mudanças e 

inovações. É nesse espaço que a televisão, o homem-placa e os anúncios 

veiculados em outdoors poderão ser problematizados, tendo a arte como interface, 

podendo ser abordados e trabalhados por especialistas em Arte e comunicólogos, 

colaboradores do Instituto, junto aos professores usuários do Arte na Escola on-

line. O objetivo disso será, conforme já foi mencionado, ampliar o conceito de Arte 

e divulgar outros paradigmas, bem como sugerir procedimentos e caminhos que 

auxiliem o professor a incluir em seu repertório elementos da cultura midiática, dele 

e de seus alunos, melhorando assim o desempenho em sala de aula, possibilitando 

o desenvolvimento de uma consciência crítica criativa e sensível.  

Isso vai demandar uma nova estruturação das páginas, a fim de que se 

tornem mais amigáveis, fáceis de operar eletronicamente e menos “...amarradas ao 
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velho mundo analógico dos objetos”59, conforme observa Johnson, para quem as 

interfaces gráficas podem assumir novas identidades. Seria interessante pensar 

em outros nomes para Galeria dos Alunos, Relato de Experiência, Planeje sua 

Aula, Mural e até mesmo Sala de Aula, que nos remetem a uma concepção de 

escola tal como a conhecemos no mundo real. No universo virtual, isso pode ser 

diferente, mais inventivo, mais livre da dimensão institucional, mais poético e, 

sobretudo, mais estimulante. 

 Essa nova estruturação deverá ampliar a grau de interatividade entre os 

usuários e inovar na apresentação dos conteúdos incluídos pelo Instituto ou 

postados pelos professores, de forma que o link, como recurso que dê sentido e 

unidade às informações, podendo estimular a troca de experiências e a formação 

de uma comunidade virtual. Os links deverão promover relações semânticas, de 

acordo com Johnson, entre os relatos de prática dos professores, as imagens das 

produções de seus alunos (Galeria doa Alunos) e o diálogo entre os participantes 

na expressão de suas idéias, dúvidas e conceitos (Fórum, Mural e Planeje sua 

Aula). Esperamos que, através desse espaço inovado, os professores sintam-se 

convidados a se expressarem e a dialogarem, enquanto refletem sobre propostas 

de ensino da arte mais ricas e significativas para seus alunos. 

 

4.2.5 Considerações finais 

 

Canclini defende que é só através da reconquista criativa dos espaços 

públicos que o consumo poderá se tornar um espaço para pensar e agir 

significativamente e de forma renovadora a vida social. Esperamos que o site Arte 

na Escola on-line, inovado, presente no novo espaço público ilimitado da internet, 

torne-se um espaço disponível para essa experiência com o mundo real. Que os 

professores de Arte de Luciano encontrem Arte na Escola e isso os auxilie a 

conferir mais sentido às suas experiências pedagógicas e midiáticas cotidianas, 

                                                 
59 Johnson, Steven. Cultura da Interface. Como o computador transforma nossa maneira de criar e 
comunicar. p. 49. 
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para que eles sejam também capazes de encaminhar Luciano a esses e a outros 

sentidos para a vida e encontros com o mundo. Que o mesmo aconteça com os 

professores de Larissa, Arthur, Vitória, Fernanda, Eduarda e outras crianças 

brasileiras de sua geração. Que além de manusearam com maestria as mídias 

digitais, essas crianças possam também aprender a brincar juntos de bota de barro 

num final da tarde depois da chuva no sítio, o que, além de ser muito divertido e 

inesquecível é também muito educativo e significativo. 
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ANEXO 01 
 

Sócios Fundadores do Instituto Arte na Escola 
 

Alexandre Silva dos Santos Filho 

UFPA Universidade Federal do Para 

Ana Mariza Filipouski 
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Consuelo Alcione Borba Duarte Schlichta 

UFPR Universidade Federal do Paraná 
Dora Maria Dutra Bay 
UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina 

Elane Fátima Simões 
CEFET-RN- Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 

Elizabeth Milititsky Aguiar 
UNESC Universidade do Extremo Sul Catarinense 

Elliot Eisner 
Stanford University 

Erinaldo Alves do Nascimento 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

Evelyn Berg Ioschpe 
Fundação Iochpe 

Fabíola Cirimbelli Burigo Costa 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Fernanda Rodrigues Torino 
SME Camaquã 

Irene Lorenzoni 
36ª Coordenadoria Regional de Educação 

Iveta Maria B. A. Fernandes 
Consultora 
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Julio Landmann 
Landmann Filhos & Cia Ltda 

Mari Lucie da Silva Loreto 

UFPEL Universidade Federal de Pelotas 

Maria Cristina dos Santos Pessi 
UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina 

Maria Cristina V. Biazus 
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Maria Helena Wagner Rossi 
UCS Universidade de Caxias do Sul 

Maria Helena Webster 
Fundação Iochpe 

Maria Isabel Kehrwald Petry 
Fundarte - Fundação Municipal de Artes de Montenegro 

Marilene de Lima Korting Schramm 
FURB Universidade Regional de Blumenau 

Marilia de Oliveira Garcia Diaz 
UFPR - Universidade Federal do Paraná 

Marlene Ramires François 
UNIJUI - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

Milene Chiovatto 
Pinacoteca do Estado e Estação Pinacoteca 

Nadja Carvalho Lamas 
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 

Neide Pelaez Campos 
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

Nelly Rose Nery Junquilho 
Consultora 

Rejane Reckziegel Ledur 
Secretaria Municipal de Educação - Serviço de Estudo e Pesquisa do Ensino  

Fundamental 
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Rosa Iavelberg 

USP - Universidade de São Paulo 

Roseane Martins Coelho 
UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina 

Rosires de Andrade Carvalho 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

Rozenei Cabral 
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 

Ruy Pauletti 
Consultor 

Silvia Sell Duarte Pillotto 
UNIVILLE Universidade da Região de Joinville 

Sylvia Bojunga 
Laser Press Comunicação 

Tania Bittencourt Bloomfield 
UFPR - Universidade Federal do Paraná 

Therezinha Petry Cardona 
Fundarte - Fundação Municipal de Artes de Montenegro 

Wandelcir Rosenbaum 
Escola Est.1º Grau no Bairro Jd. Lindóia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 124

ANEXO 02 
Data da pesquisa: 12.08.006 
Público: usuários site Arte na Escola 
Total enviado: 10.778 Respondentes: 990 (9,18 % do total) 
NOTA: algumas perguntas permitem múltipla escolha. 
 
Como você avalia seu domínio na utilização de Internet? 
119 - iniciante 
645 - intermediário 
226 - avançado   
  
O que você mais usa na Internet? 
918 - Correio eletrônico (e-mail) 
348 - Grupos de discussões, Fóruns, listas, bate-papo 
343 - Comunidades de aprendizagem ou de relacionamento (orkut) 
75 - Não me sinto à vontade para participar de debates pela Internet  
331 - Cursos a distância  
73 - Blog, Fotoblog 
376 - Outros Palavra mais citada: PESQUISA 

- pesquisas
- pesquisas
- 
- pesquisa,noticias
- 

  
  
Qual desses espaços você mais utiliza no site do Arte na Escola?  
593 - Planeje Sua Aula 
638 - Relatos de Experiências 
256 - Galeria dos Alunos 
242 - Mural 
211 - Midiateca 
253 - Premio Arte na Escola 
712 - Artigos 
475 - Livros 
544 - Cursos e Eventos 
32 - Outros  

- 
- 
- 
- 
- 

  
  
Freqüenta algum Pólo da Rede Arte na Escola? 
274 - Sim 
710 - Não  - 71,7% dos respondentes  
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Assinale as ações/serviços que você participa/utiliza no Pólo Arte na Escola:
162 - Grupos de Estudo 
167 - Empréstimo de material de apoio (vídeo, DVD, livros etc.) 
236 - Cursos 
198 - Encontro de Professores 
186 - Oficinas/Worshops 
142 - Outros 

- 
- 
- 
- 
- 
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ANEXO 03 
 

  

 
 
 
 
 

_CADASTROS 

 

_CADASTROS DE PROFESSOR (total: 13575) 
 
_DADOS PESSOAIS 
 
_Estados: 
AC 37  0.3 %  
AL 138  1.0%  
AM 93  0.7%  
AP 64  0.5%  
BA 377  2.8 %  
CE 349  2.6 %  
DF 223  1.6 %  
ES 323  2.4 %  
GO 160  1.2 %  
MA 135  1.0 %  
MG 1018  7.5 %  
MS 146  1.1 %  
MT 110  0.8 %  
PA 660  4.9 %  
PB 201  1.5 %  
PE 255  1.9 %  
PI 122  0.9 %  
PR 409  3.0 %  
RJ 989  7.3 %  
RN 117  0.9 %  
RO 35  0.3 %  
RR 23  0.2 %  
RS 1248  9.2 %  
SC 1160  8.5 %  
SE 68  0.5 %  
SP 4543  33.5 %  
TO 60  0.4 %  
 
 
_DADOS PROFISSIONAIS  
 
_Formação: 

Superior em arte: 7037  51.8 %  
Superior em outra área: 3299  24.3 %  
Magistério: 779  5.7%  
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Em formação:  2172  16.0%  
Sem formação: 55  0.4%  
 
 
_Formação superior em: 

Visuais: 7722  56.9 %  
Música: 624  4.6 %  
Teatro: 859  6.3 %  
Dança:  206  1.5 %  
Outra: 4041  29.8 %  
 
 
_Natureza da Instituição onde leciona: 

Universidade: 1182  8.7 %  
Rede Pública Federal: 250  1.8 %  
Rede Pública Estadual: 5459  40.2 %  
Rede Pública Municipal: 3085  22.7 %  
Escola Particular: 2042  15.0 %  
ONG: 402  3.0 %  
Museu/Int. Cultural:  185  1.4 %  
Outra: 865  6.4 %  
 
 
_Nível que leciona: 

Educação Infantil: 2298  16.9 %  

Fund. de 1ª a 4ª série: 4249  31.3 %  
Fund. de 5 ª a 8 ª série 6484  47.8 %  

Educação médio:  4763  35.1 %  

Universitário: 925  6.8 %  
ONG: 595  4.4 %  
 
_Especifique: 
Prof. Generalista: 1771  13.0 %  

Especialista em 
arte: 

8101  59.7 %  

Prof. outra área:  2810  20.7 %  
 
 
_DADOS INSTITUIÇÃO (Porcentagem de preenchimento: 24.9%) 
 
_Escola situada em 
Rural: 172  1.3 %  

Centro Urbano : 2025  14.9 %  
Periferia:  1163  8.6 %  
 
 
_A Escola/Instituição de Ensino onde você leciona possui espaço próprio de arte? 

Sim: 1286  9.5 %  

Não: 2073  15.3 %  
 
 
_Sua Escola possui equipamento de vídeo?  
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Sim: 3214  23.7 %  

Não: 158  1.2 %  
 
 
_Utiliza esse equipamento em suas aulas de arte? 

Sim: 2910  21.4 %  

Não: 411  3.0 %  
 
 
_Como você tem acesso ao vídeo? 

Comprando: 522  3.8 %  

Alugando: 1420  10.5 %  
Emprestado: 1201  8.8 %  
 
 
_Que necessidades você identifica na sua prática em sala de aula? 

Espaço físico adequado 13510  5.8%  

Formação profissional 13366  5.7%  

Materiais de artes 10951  4.7 %  

Livros de arte 14649  6.2 %  

Livros de arte-educação 14388  6.1 %  

Imagens/reproduções de obras de arte37439  15.9 %  

Vídeos sobre arte 15797  6.7 %  

Apoio pedagógico 18794  8.0 %  

Materiais de apoio didático 77917  33.2 %  

Outros: 17982  7.7 %  

 
 
_Participou de cursos de Secretarias (Municipais ou Estaduais) de Educação? 

Sim: 2494  18.4 %  

Não: 884  6.5 %  
 
 
_Participou de cursos nos Pólos da Rede Arte na Escola?  

Sim: 1046  7.7 %  

Não: 2302  17.0 %  
 
 
_Participa de Grupos de Estudos nos Pólos da Rede Arte na Escola? 

Sim: 614  4.5 %  

Não: 1974  14.5 %  
 
 
_Participou de cursos promovidos por outras instituições? 

Sim: 2628  19.4 %  
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Não: 721  5.3 %  
 
 
_Acesso a internet: 

De casa: 2503  18.4 %  

Na escola: 548  4.0 %  
Outro: 352  2.6 %  
 
 
_Freqüência que acessa a internet: 

Diária: 1640  12.1 %  

Semanal : 1384  10.2 %  
Eventual: 362  2.7 %  
 
 
_Acessa o site Arte na Escola com que freqüência: 

Quase todos os dias: 405  3.0 %  

Pelo menos 1 vez por semana: 1855  13.7 %  

Pelo menos 1 vez por mês: 1023  7.5 %  
 
 
_O que você mais procura em nosso site? 

Vídeos Arte na Escola 2318  17.1 %  

Materiais educacionais 2966  21.8 %  

Livros 2007  14.8 %  

Cursos 2221  16.4 %  

Notícias 1943  14.3 %  

Artigos 2350  17.3 %  

Prêmio Arte na Escola 1110  8.2 %  

Informações institucionais 1185  8.7 %  

Outros 0  0.0 %  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.v6.com.br/
http://www.v6.com.br/
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ANEXO 04 
 

 

Dados Pessoais 

Nome: Ariene Portella
 

Idade: 20
Anos   

 
Sexo: 

Masculino  

Feminino   

 
Estado Civil: 

Solteiro(a)  

Casado(a)  

Separado(a)  

Divorciado(a)  
 

Naturalidade: Passo Fundo - RS
 

Nacionalidade: Brasileira
 

Profissão: Arte- educadora 
  

 ENVIAR 
 

 
 

 
Formação 

 
Instrução: 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
Ensino Superior 

Artes Visuais (Artes Plásticas) 

Música  

Teatro 

Dança 
Superior em outra área 

Qual?  
 
Magistério  
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Especialização 

Pós Graduação  

 

  

 ENVIAR 
 

 
 
Contato com o Arte na Escola  

 
Como ficou sabendo do site Arte na Escola?  

Através da Professora Cilene M

 

 ENVIAR 
 

 
 

 
Sobre a Profissão 

 
Natureza da Instituicao onde leciona: 

Universidade 

Rede Publica Federal 

Rede Publica Estadual 

Rede Publica Municipal 

Escola Particular 

ONG 

Museu / Instituicao Cultural 

Outra, Qual? 
Não leciono

  

 
Há quanto tempo dá aula? 

Anos 
Não dou aulas.  

 
Em quantas escolas/instituições você dá aula? 

1 

2 

3 
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mais que 3  

 
O que significa para você ser um professor? 

Professor é o ser capaz de con

 

 
Como e por quê se tornou um professor? 

Contribuir com a formação de p

 

 
O que significa ser professor na escola em que leciona, na cidade em que vive e no Brasil de hoje? 

Ainda não leciono.

 

 
Além das atividades em sala de aula, que outras você costuma realizar com os alunos? 

ida a museus 

sessões de cinema 

assistir a espetáculos de dança 

ida ao circo 

assistir apresentações musicais 

assistir apresentações teatrais 

exposições e mostras 

Outras, Quais   

 ENVIAR 
 

 
 

 
Hábitos e Opiniões 
 
Você lê jornal:  

Qual? 
folha de são paul
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todos os dias 

de 1 a 3 vezes por semana 

não lê jornal 
 
Qual foi o último livro que você leu? 

a Bruxa de portob
 

Quando? 
há dois dias

 

 ENVIAR 
 

 
 
 
Com que freqüência você vai ao cinema? 

1 vez por semana 

mensalmente 

anualmente 

raramente 
 
Você assiste TV? 

todos os dias 

2 a 3 vezes por semana 

pelo menos 1 vez por semana 

raramente 
 
Cite 2 programas que você não gosta de perder: 
1. Séries: Psych, Ho

 
2. Jornal Nacional

 
 
Com que freqüência você vai ao teatro? 

1 vez por semana 

mensalmente 

anualmente 

raramente 

nunca fui ai teatro 
 
Com que freqüência você vai ao museu? 

1 vez por semana 

mensalmente 

anualmente 

raramente 
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nunca fui a um museu  

 ENVIAR 
 

 
 
Quantas horas em média você escuta de rádio? 

1 hora por dia 

2 ou mais horas por dia 

não escuto rádio 
 
Você tem DVD em casa? 

Sim 

Não 
 
Você tem vídeo (VHS) em casa? 

Sim 

Não 
 
Costuma alugar filmes? 

Sim 

Não 
 
Você gosta de dança?  

Sim 

Não 
Que tipo?  

ballet, contempor
 

Onde você costuma assistir/ter acesso? 
na tv, em festivai

 
Que tipo de música você gosta? 

Sou bastante eclé
 

 
Através de que meios você tem acesso à música?  

CD 

DVD 

Shows 

Concertos 

Espetáculos 

Outros 

Qual?  



 135

 ENVIAR 
 

 
 

 
Dê uma nota (0 a 10) para os seguintes meios de comunicação, do ponto de vista artístico: 

4
 Televisão 

9
 Cinema 

9
 Internet 

8
 Vídeo 

10
 Mímica 

10
 Fotografia 

10
 Desenho 

9
 Dança 

10
 Pintura 

2
 Homem Placa 

10
 Escultura 

10
 Arquitetura 

9
 Design 

10
 Literatura 

10
 História em Quadrinho 

10
 Teatro 

9
 Grafite 

10
 Circo 

8
 Outdoor 

6
 Paisagismo 

10
 Música  

 ENVIAR 
 

 
 
 
Qual a linguagem da Arte que você considera mais artística? 

Artes Visuais 

Teatro 

Música 

Dança 
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Cite 3 artistas, considerando qualquer tempo da história, com os quais você mais se identifica: 
1. leonardo da Vinc

 
2. Vincent Van gogh

 
3. Sérgio Ferro

 
 
Cite 3 artistas, considerando qualquer tempo da história, que você já tenha trabalhado com seus alunos em sala de aula:  
1. Cândido Portinari

 
2. Tao Sigulda

 
3. marcel Duchamp

 
 
Assinale dentre os movimentos artísticos abaixo aqueles com os quais você mais tem facilidade e se sente mais à vontade para 
trabalhar com seus alunos:  

Surrealismo 

Barroco 

Impressionismo 

Arte Contemporânea 

Renascimento 

Pop Arte 

Primitivismo 

Concretismo 

Classicismo 

Expressionismo 

Abstracionismo 

Cubismo 

Modernismo 

Outros, Quais ? 
Arte contemporân

  

 ENVIAR 
 

 
 
 
Você tem computador em casa? 

 Sim 

 Não 
 
Com que freqüência acessa a Internet?  

 Todos os dias 

 semanalmente 

 mensalmente 
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 raramente 
 
Que outros sites você visita? 

 yahoo, uol,  mec, google, rede 

 
 
Quanto tempo você costuma gastar, em média, visitando um site na Internet? 

 5 minutos 

 de 10 a 15 minutos 

 30 minutos 

 uma hora ou mais 
 
Já fez algum curso a distância?  

 Sim 

 Não 
 
O que você espera do Arte na Escola? 

 Que continue me enriquecendo
Que as informações de eventos

  

 ENVIAR 
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ANEXO 05 
 
 

 
 

Caro(a) Professor(a), 
 
Estou realizando uma pesquisa junto aos 
cadastrados no site do Arte na Escola e gostaria 
muito que você participasse, pois ela resultará num 
projeto que pretende atender você mais e melhor via 
site. 
 
Você gastará 10 minutos para respondê-la e, ao 
enviá-la, estará concorrendo a livros de arte, cujo 
resultado será divulgado por e-mail no dia 20 de 
outubro. Participe! 
 
O Instituto Arte na Escola não tem vínculo com esta 
pesquisa. Ele gentilmente cedeu este espaço para 
que ela pudesse se realizar. 
 
Conto com a sua participação! 
 
Clique aqui para responder a pesquisa! 
 
Um abraço, 
 
Monica Kondziolková 
Pós-graduanda em Gestão da Comunicação 
na Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo 
  

 
Patrocínio: 

 

Chancela:  

   

  

  

  

 

http://www.artenaescola.org.br/extra_questionario_0310.php?email=%3c##ema_cod##>
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ANEXO 06 
 
 

 
 
Caro(a) Professor(a), 
 
Agradeço a participação de todos na pesquisa 
realizada. 
 
No dia 20 de outubro você poderá acessar o 
resultado da pesquisa e conhecer os sorteados que 
receberão um livro de Arte. Pode ser você! A 
comunicação será feita por e-mail. 

Mais uma vez obrigada e continuem participando das 
ações do site Arte na Escola! 
 
Um abraço, 
 
Monica Kondziolková 
Pós-graduanda em Gestão da Comunicação 
na Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo 
 

 
 

Patrocínio: 

 

Chancela:  
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ANEXO 07 
 
 

 
 

 
Caro(a) Professor(a), 
 
Agradeço a participação de todos na pesquisa 
realizada. 
 
Clique aqui para acessar o resultado da pesquisa. 
 
Os sorteados que receberão um livro de Arte são: 
 
Martha (Goiânia); Maricele (Prata); Alda (Itaperuna); 
Cleiton (Brasília); Sandra (Salvador); Maria José 
(São Paulo); Helen (Jundiaí); Leila (Giruá); Clevna 
(porto Amazonas); Mara (Piratini). 
 
Mais uma vez obrigada e continuem participando das 
ações do site Arte na Escola! 
 
Um abraço, 
 
Monica Kondziolková 
Pós-graduanda em Gestão da Comunicação 
na Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo 
 

 
 

Patrocínio: 

 

Chancela:  

   

  

  

  

 

http://www.artenaescola.org.br/extra_questionario_0310_relatorio.php
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