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RESUMO 

 

A convergência entre educação profissional e o universo das artes foi o grande 

desafio desse estudo, que objetivou investigar e compreender como a arte e 

espaços de criação poderiam contribuir com a educação profissional, a fim de 

desenvolver não apenas profissionais melhores, mas também criar 

oportunidades de emancipação de um sujeito com direito às próprias escolhas. 

Consideramos que a educação profissional dever ser mais que treinamento e 

qualificação técnica e, nesse sentido, as linguagens artísticas poderiam 

contribuir para uma formação humana em conjunto com a científica. Nosso 

percurso foi construído com base em teóricos-educadores como Paulo 

FREIRE, John DEWEY, Fernando HERNÁNDEZ, Fayga OSTROWER e Ana 

Mae BARBOSA, além de um resgate sócio-histórico do surgimento e das 

intenções da educação profissional e de um levantamento e análise da 

legislação atual que justifica e, mais que isso, se conecta com a necessidade 

de desenvolver sujeitos críticos, autônomos e atuantes socialmente, defendida 

em nossa argumentação. Por fim, apresentamos um projeto para a construção 

de espaços de criação em instituições de educação e mesmo no mundo 

corporativo, com sugestões de estrutura e materiais, além de alternativas para 

diferentes realidades. A construção do trabalho acompanhou o 

desenvolvimento de uma nova percepção acerca da educação profissional e da 

arte na educação, na intenção de inspirar outras possibilidades, conforme o 

espaço físico e ideológico de cada instituição, as experiências de cada 

educador e suas práticas na troca de saberes para a construção do 

conhecimento e a necessidade de cada aprendiz que, em conjunto com 

vivências e olhares estimulados e ampliados no espaço escolar pode se 

constituir como um novo sujeito, mais crítico, autônomo e consciente. 

 

Palavras chave: Arte e interdisciplinaridade. Educação profissional. Espaços 

de criação. Emancipação. 

  



 

ABSTRACT 

 
The convergence between professional education and the arts universe was the 

biggest challenge of this study, which aimed to investigate and understand how 

art and creation spaces could contribute to professional education, in order to 

develop not only better professionals, but also create opportunities for 

emancipation of a subject with right to one's own choices. We consider that 

professional education should be more than training and technical qualification, 

and in this sense, the artistic languages could contribute to a human formation 

together with the scientific one. Our path was built on theoretical educators such 

as Paulo FREIRE, John DEWEY, Fernando HERNÁNDEZ, Fayga OSTROWER 

and Ana Mae BARBOSA, as well as a socio-historical rescue of professional 

education emergence and intentions and a survey and analysis of current 

legislation that justifies and, more than that, it connects with the need to develop 

critical, autonomous and socially active subjects, defended in our argument. 

Finally, we present a project for the construction of creation spaces in 

educational institutions and even in the corporate world, with suggestions for 

structure and materials, as well as alternatives for different realities. The 

construction of the research followed the development of a new perception 

about professional education and art education, with the intention of inspiring 

other possibilities, according to the physical and ideological space of each 

institution, the experiences of each educator and their practices for the 

knowledge construction and the need for each educate who, together with 

experiences and views stimulated and expanded in the school space, can 

become a new subject, more critical, autonomous and conscious. 

 

Keywords: Art and interdisciplinarity. Professional education. Creation spaces. 

Emancipation. 
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Hoje em dia, as pessoas nem mais sabem que, 
antes de tudo, são dotadas de uma inteligência 
sensível – já que em nossa civilização 
superracionalista e superintelectualizadas (na 
verdade, irracional e anti-intelectual) a sensibilidade 
pouco conta. No fundo, as pessoas têm medo da 
sensibilidade e também do senso de liberdade que 
ela proporciona. 

Fayga Ostrower
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A arte é necessária para que o homem 
se torne capaz de conhecer e mudar o 
mundo. Mas a arte também é 
necessária em virtude da magia que 
lhe é inerente.  

(FISCHER, 1987, p. 20).  
 

O cenário que motivou essa pesquisa está diretamente ligado a minha 

atuação como docente em uma instituição de educação profissional, da 

observação e aprendizado com colegas e com alunos, de experiências com 

linguagens artísticas em ações pedagógicas e do meu encantamento particular 

pelas artes, ainda que seja enquanto leiga, necessário pontuar. Desse conjunto 

surgiu a inquietação de como poderíamos pensar a arte e a criatividade para 

contribuir com a aprendizagem de maneira mais marcante e agradável, além 

de contar com as transformações das quais ela é capaz e, quem sabe, ajudar a 

preencher lacunas sociais e educacionais de alguns ou muitos alunos. 

Como o contexto da pesquisa será especificamente voltado para a 

educação profissional, nossa proposição será mais focada em uma proposta de 

condução ou inclusão de linguagens artísticas como alternativa para conduzir o 

processo de aprendizagem, sem prejuízos para os objetivos nem para o caráter 

e as responsabilidades dessa formação. 

O fato dessa modalidade de educação estar intimamente ligada à 

formação para as funções que mais demandam mão-de-obra no país faz com 

que notícias e pesquisas sejam frequentes, entretanto, concentram-se em 

número de instituições, vagas ofertadas, metas de egressos, habilidades 

requeridas, cursos a serem lançados, atualizados ou 

extintos,  empregabilidade, relevância para o mercado de trabalho, políticas 

públicas sociais, educacionais e econômicas mais direcionadas, rápidas e com 

menor custo, principalmente quando comparada ao ensino superior, ou seja, 

formar mais com menos, em recursos financeiros e, como consequência, 

também em qualidade e aprofundamento. No entanto, esta pesquisa está na 

contramão dessas preocupações, pois se atem primeiramente ao 
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desenvolvimento das pessoas, como seres únicos, que compõe e constroem e 

são importantes na sociedade na mesma medida que quaisquer outro, para 

que só então possam ser pensadas enquanto trabalhadoras. 

Ao atuar como educadora em programas da área de desenvolvimento 

social oferecidos sem custo aos participantes, mesmo que subsidiado por 

empresas em alguns casos, trabalhei com um público que frequentemente 

apresentava carências de ordem econômica, familiar, social e educacional. 

Logo, era comum lidar com pessoas, mesmo muito jovens, que não se viam no 

direito de sonhar ou se imaginar em outras situações que não aquela real e 

muitas vezes cruel de ansiar avidamente por um trabalho, qualquer que fosse, 

para custear as despesas básicas e, quem sabe, atender algumas ambições 

inconscientemente relacionadas a pertencimento e visibilidade (no sentido de 

contrariar a condição de pessoas invisíveis), como um tênis, uma televisão ou 

um aparelho celular de última geração, a ser pago por meses, mas que 

pudesse ser a qualidade que julgavam não possuir enquanto pessoas 

subempregadas ou desempregadas. 

Infelizmente a desigualdade é uma das marcas da educação em nosso 

país em quase todos os contextos, independente da época. Para nossa 

discussão será importante ressaltar que a educação no Brasil sempre foi e 

ainda é marcada por abismos sociais e culturais, mesmo sendo obrigatória, por 

meio das escolas públicas, como citado na Constituição Federal de 1988, artigo 

227, que incluiu a “educação” e a “profissionalização” como dois dos direitos 

que devem ser garantidos pelo Estado, “com absoluta prioridade”, além de ser 

estabelecido também como dever da sociedade e da família. Contudo, não 

ficam claros os níveis obrigatórios e como serão realizados:  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. [*Redação dada 
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010]. (BRASIL, 1988). 

 
Na LDB de 1996, torna-se obrigatória a oferta do ensino fundamental 

gratuito, inclusive para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
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Com as alterações de 2009, que a ideia de “universalização do ensino médio 

gratuito” começa a se fortalecer, entretanto, ainda consta apenas o 

compromisso de “assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 

ensino médio a todos que o demandarem” e, posteriormente em 2013, 

realmente fica mais clara a obrigatoriedade de oferecer a educação gratuita 

dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, sendo chamada de educação 

básica aquela “formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio”, ou seja, é neste ano que, independente de demanda, passa a ser 

realmente obrigatória a oferta do ensino médio, hoje pré-requisito para muitos 

dos cursos profissionalizantes, principalmente para aqueles classificados como 

habilitação técnica de nível médio, alguns admitindo a realização concomitante 

e outros tendo sua conclusão como exigência. 

No entanto, na prática, o número de escolas, suas localizações e 

estruturas, além da baixa qualidade do ensino, não se adequaram conforme 

esperado e, ao contrário do que preconiza a lei, não atendem a demanda do 

país, nem aos índices internacionais, menos ainda ao propósito de diminuir a 

desigualdade social, porém, esta seria outra discussão.  

O impacto que esse cenário traz para nossa pesquisa é que, sendo alto 

o índice de escolas ineficientes, com outras questões preocupantes, tais quais 

a miséria, a violência, a falta de estrutura mínima para acolher os alunos e 

formação inadequada ou prática insuficiente dos educadores, não é fácil 

esperar que incorporem as artes em seu trabalho, senão como uma disciplina 

exigida pelos currículos, sem grandes objetivos, sem espaços e materiais 

próprios e sem muita liberdade de criação, apenas admitindo a reprodução do 

que o currículo estabeleceu a ser trabalhado em determinado período. 

Essa situação, entre outros agravantes, não é necessariamente um 

impeditivo para que a arte ocupe um espaço maior nas escolas, pois é possível 

encontrar escolas de educação básica com uma proposta mais ampla, 

incluindo a reflexão a experimentação, mas é certamente um dificultador, 

ocupando uma posição muito baixa na lista de preocupações e mudanças 

esperadas por professores, gestores, sociedade e legislação. 

Mesmo em escolas melhor ou ricamente estruturadas, a ideia de artes 

muitas vezes está presente como um dos conhecimentos obrigatórios, com 



16 

 

aulas e espaço bem delimitados, quase como um momento de diversão pela 

diversão, não considerada como parte importante no desenvolvimento humano. 

Essa ideia da arte no processo de ensino-aprendizado compete ainda com uma 

cultura de que os alunos devem passar anos na escola se preparando ou para 

uma prova que decidirá se terão direito e oportunidade a entrar ou não em uma 

universidade, ou para o ingresso no mundo do trabalho, se possível, ainda nos 

anos finais de sua adolescência, conforme sua posição socioeconômica e de 

sua família.  

De qualquer forma, serão anos em sistemas massacrantes, que 

priorizam a memória, fórmulas e fatos distantes da realidade, e pouco 

desenvolvem criatividade, convivência cooperativa, resolução de conflitos, 

aplicabilidade dos conhecimentos e olhar sensível para o mundo que nos 

rodeia. 

Se esta ausência da arte é a realidade de boa parte das escolas 

voltadas para a educação de crianças e adolescentes (que deveriam pensar no 

desenvolvimento integral de seus alunos enquanto seres humanos únicos no 

mundo), o que podemos dizer então das instituições que atuam na educação 

profissional, ou seja, cujo foco é preparar pessoas para o mundo do trabalho, 

seja para o ingresso ou adaptação em uma primeira experiência ou para uma 

profissão específica, conforme a demanda do mercado? 

A arte pode parecer desnecessária ou irrelevante na formação para o 

trabalho, contudo, negar sua experimentação é como decidir que o outro não 

precisa ou não é capaz de degustar determinado fruto que se sabe ter sabor 

marcante e propriedades nutritivas poderosas ou como dizer que a mediação é 

indiferente para os processos de aprendizagem.  Se por um lado os 

educadores são mediadores para o desenvolvimento e conhecimento, as artes 

são mediadoras de valores culturais e sociais, representam ideias, pessoas e 

concepções de mundo, anunciam e denunciam acontecimentos, expressam, 

despertam e transformam sentimentos e os próprios indivíduos e, sem sombra 

de dúvidas, acompanham as mudanças que ocorrem ao longo da história, com 

maior rapidez do que a educação, fato este que trabalhamos para mudar! 

Para tal, aos educadores é imprescindível pesquisar, trocar, ampliar o 

repertório e discutir metodologias, ferramentas e linguagens que possam ser 
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úteis ao meio acadêmico e à sociedade, democratizando e valorizando a 

educação e auxiliando estudantes e professores a se conectarem e serem 

cada vez mais envolvidos e seduzidos pelo conhecimento e por seu poder 

transformador. 

É evidente que, considerando o tempo e currículo bem delimitados da 

educação profissional, para incluir ações pedagógicas com a presença da arte 

é de suma importância ter um planejamento coerente, orientação e 

direcionamento para que não seja uma intervenção banalizada e sem utilidade, 

mas sim situações de aprendizagem proveitosas e efetivas, não apenas para 

constar como “falso diferencial” ou passatempo, desconexos com o mundo real 

e com a necessidade dos alunos.  

Diante disso, nossos objetivos se concentram em investigar e 

compreender as contribuições da arte e de espaços de criação, para este 

público especificamente, isto é, pensar no uso da arte em para o 

desenvolvimento dos alunos dessa modalidade, na inclusão de ações voltadas 

ao sensível, à expressividade e a um olhar cuidadoso, e na possibilidade de 

proporcionar-lhes a experiência e o prazer de observar o mundo com olhos que 

não apenas veem, mas também enxergam, cores, traços, movimentos, sons, 

expressões, entre outros. Pesquisamos quais contribuições são de fato 

relevantes para a formação de profissionais já atuantes ou para futuros 

profissionais de qualquer área, quais conhecimentos, estruturas e visão de 

mundo essa forma de mediar um processo de aprendizagem requer e, por fim, 

como seria um espaço de aprendizagem para desenvolver também no campo 

da educação profissional, ações alinhadas à concepção de educação que 

apresentaremos, ou seja, por meio de experiências proporcionadas pela arte. 

Nosso percurso foi construído por um resgate dos principais fatos 

históricos relacionados à educação profissional, ressaltando sua necessidade e 

suas características que, mudaram um pouco no que tange aos responsáveis e 

à operacionalização, entretanto, permanecem quase que inalterado quanto aos 

objetivos e funções daqueles que deveriam passar pelas escolas dessa 

modalidade. Consideramos indispensável conhecer e contextualizar o que 

acontecia no país ao mesmo tempo em que surgia e era regulamentada e 

alterada a educação profissional, pois há grande relação com planos 
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econômicos, projetos de nação, ministros e suas concepções de educação, 

influências estrangeiras, em especial americanas, intransitabilidade do lugar 

social e do papel dos indivíduos mais pobres com relação ao crescimento do 

país e, ainda, a falsa ideia de que essa modalidade de ensino não mais se 

baseia na divisão de classes. 

Como auxílio à construção do conceito de educação que dará suporte à 

nossa proposta, trouxemos teóricos e educadores que, independente de sua 

época, mantém-se atuais e necessários para a transformação da escola em um 

espaço de aprendizagem vivencial, com aplicabilidade na realidade dos 

educandos e na qual seja possível construir sentidos, relações e 

conhecimentos para a vida em sua totalidade e não apenas para o preparo de 

trabalhadores.  

Para tal, selecionamos os autores Paulo FREIRE, Fernando 

HERNÁNDEZ, John DEWEY e Ana Mae BARBOSA, que foram tanto teóricos e 

pesquisadores, quanto importantes educadores, estando dois deles ainda 

atuantes e, cujos trabalhos, trouxeram e ainda trazem importantes mudanças 

nos paradigmas de como conduzir os processos de ensino-aprendizagem 

partindo da aproximação e da afetividade que esse processo envolve, do 

respeito ao conhecimento e às potencialidades que cada um carrega em si, do 

protagonismo a ser valorizado e desenvolvido para que todos possam ser 

sujeitos de suas vidas e, em especial, de como as artes se cruzam com seus 

trabalhos e concepções de educação.   

Há também a discussão sobre a influência da arte e da criatividade para 

desenvolver não apenas profissionais melhores, mas pessoas melhores, mais 

empoderadas para fazer suas escolhas, valorizando suas experiências e 

desejos, e mais conscientes quanto aos contextos que as envolvem e por 

muitas vezes, as aprisionam e, por meio do conhecimento, ter outras 

perspectivas.  

Foi feita também uma pesquisa e seleção das legislações atuais mais 

relevantes, com as orientações e objetivos dos quais pudemos destacar o 

quanto é relevante abrir espaço e promover o exercício da criatividade e do 

contato com as artes, como observadores e produtores, já que há nas diretrizes 

oficiais uma grande preocupação com uma formação humana em conjunto com 
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a científica, abrangendo a atuação e as relações sociais, o desenvolvimento 

individual, em conjunto ou complementando o ensino médio. O certo é que fica 

clara a intenção de que a educação profissional vá muito além do treinamento 

e a qualificação técnica de trabalhadores futuros ou já atuantes. 

A última parte de nosso trabalho se concentra na análise e em uma 

proposição de espaços especialmente pensados para impulsionar 

experimentações com o uso da arte e da criatividade, com elementos 

(materiais e estruturais) que permitam a realização e a vivência de ações com 

as mais diversas linguagens, independente do curso ao qual pertençam os 

alunos e educadores, pois, falamos de um desenvolvimento que cabe e se 

ajusta a todos os sujeitos, no exercício dos mais diversos papeis que 

ocupamos e ocuparemos ao longo de nossas vidas. 

Essa é uma prévia das questões, discussões e reflexões que 

apresentamos a partir das próximas páginas, as quais são mais que 

convidados a conhecer. Esperamos que educadores, gestores, estudantes, 

empresários, profissionais do ramo de design, arquitetura e projetos de 

ambientes educacionais, pensadores da educação profissional e outros, 

sintam-se instigados, motivados, minimamente curiosos ou mesmo incrédulos, 

contanto que se sintam desafiados a ler e pensar sobre nossa proposição. 

Sem a pretensão de formar artistas, queremos oferecer possibilidades 

aos interessados por novas propostas educacionais, e formas mais 

humanizadas de ver o mundo e desenvolver-se nele, além do conceito de 

espaços com recursos e estímulos variados para trabalhar com arte, 

criatividade e suas extrapolações, de forma a proporcionar ambientes, atitudes 

e relações estimulantes e transformar a educação profissional em uma 

experiência prazerosa, na qual são construídos simultaneamente descobertas, 

vínculos, crescimento pessoal e competências para o trabalho e para a vida, tal 

qual em nossa realidade. 
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2. EDUCAÇÃO PARA ALÉM DA ESCOLA, ESCOLA PARA ALÉM DO 

TRABALHO 

 

O verdadeiro trabalho do artista é 
construir uma experiência que seja 
coerente na percepção ao mesmo 
tempo em que se mova com 
mudanças constantes em seu 
desenvolvimento. 

(DEWEY, 2010, p.132). 
 

A educação pode ser um importante instrumento de transformação, 

entretanto, é frequentemente manipulada para atender interesses muito 

específicos que, segundo Barbosa (2015), consiste em manter a separação 

entre cultura e trabalho, treinamento liberal e profissional, que disfarça a maior 

das separações que é entre a classe trabalhadora e a classe ociosa, ou seja, o 

abismo social tanto afeta a educação, quanto a usa para continuar a existir. 

Contudo, é possível ousar enxergar nesse cenário negativo um terreno 

fértil na escola voltada para o ensino profissional: quando percebemos que algo 

nos é ocultado propositalmente, como se nos fosse proibido ou além de nossa 

capacidade, é aí que é aguçada nossa curiosidade e determinação em 

ultrapassar essa fronteira, em conquistar esse acesso.  

Assim, se por um lado historicamente não foi privilegiado seu 

desenvolvimento para o pensar e atualmente o foco ainda permaneça na 

máxima competência técnica, com toques de empreendedorismo e 

humanização, na maioria das vezes teóricos, para profissionais e clientes, por 

outro, essa lacuna de ações voltadas para o sensível, para interpretação do 

mundo e suas representações, para o transbordamento de sentidos e para a 

tomada de consciência pode ir de encontro com a curiosidade pelo que não se 

conhece, despertando o interesse por algo que até então não lhe era permitido.  

É possível que ao mobilizar esse cenário, conhecer e aprender sobre 

arte se mostre mais necessário do que a outros grupos que desde sempre 

contaram com essa possibilidade, aproveitando-a ou não. Esse 

desenvolvimento crítico e sensível é um dos caminhos para apreciar o gosto da 

liberdade e a vontade de ajudar na mobilização de seus pares, participando do 
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processo de remodelar sua sociedade. Para Freire (2016), essa consciência 

crítica traz ao sujeito um claro sentido da oportunidade histórica, oportunidade 

que não existe fora dos indivíduos, mas nas relações entre nós e o tempo, na 

intimidade dos acontecimentos, no jogo das contradições, e é importante que 

estejam atentos para aproveitá-la.  

Sendo assim, é indispensável pensar a educação como um processo 

contínuo, que pode acontecer em uma infinidade de situações e espaços, 

envolvendo os mais diversos atores, com objetivo de desenvolver as pessoas 

para a vida em sua totalidade. Assim, a escola é apenas parte dos espaços 

que proporcionam as situações de aprendizagem, porém, é uma parte de 

extrema importância já que obrigatoriamente é a instituição que deveria 

perpassar a vida a vida de todos. Também por isso, se faz necessário construir 

cada vez mais espaços e concepções de escolas para todos que não se 

preocupem apenas com a formação de trabalhadores, pois novamente, o 

trabalho é apenas parte do que deveria ser a vida dos sujeitos, inegavelmente 

muito importante, porém, ainda apenas uma parte. Quanto maior a consciência 

e as ferramentas, mais as pessoas podem fazer suas escolhas quanto à sua 

educação, seu trabalho, suas ações e a relação e maneira como esses 

elementos constroem suas trajetórias. 

  
 

2.1. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: SURGIMENTO E 

INTENÇÕES 

A colonização de nosso país, os conceitos de luta de classes e 

sociedade justa, o capitalismo e a globalização, também são pano de fundo 

para o surgimento, intenções e para as transformações pelas quais passou e 

passa a educação profissional. 

Para compreender o motivo que organizou essa modalidade de tal 

maneira, é necessário compreender que o processo de educação profissional 

no Brasil, assim como as mudanças ao longo do tempo, é o reflexo de 

ideologias, da cultura e da história de como se formou nosso povo, das 

concepções de trabalho, desenvolvimento e modernização e dos projetos de 

nação de várias épocas. 
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Quando nem se atribuía nomenclatura e nem se pensava na 

organização de um sistema de ensino, o saber do trabalho ou de um ofício já 

era parte da maioria das culturas como meio de subsistência própria e familiar. 

Posteriormente adquiriu outra espécie de valor, quando as produções passam 

a ser moeda de troca e, consequentemente, acompanham a ideia de comércio, 

assim, fica evidente como a educação profissional é antiga. Podemos retomar 

a Revolução Industrial, com a necessidade de que os trabalhadores 

aprendessem o trabalho nas fábricas ou, voltando no tempo um pouco mais, 

lembramo-nos da Idade Média, nas quais os ofícios eram ensinados pelos 

mestres a seus aprendizes que geralmente, porém, não exclusivamente, eram 

seus filhos. 

No Brasil colonial, podemos também citar os ofícios, em sua maior parte, 

agrários, ensinados por imposição aos escravos, depois também tivemos os 

imigrantes que trouxeram conhecimento sobre como trabalhar, fundindo-se ao 

que se praticava no país e estabelecendo novas relações e trocas de saberes. 

Porém, essas situações informais de aprendizagem para o trabalho não são 

oficialmente reconhecidas na história da Educação Profissional, como consta 

em um breve histórico, disponibilizado pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) em seu site institucional, o texto inicia a partir das instituições criadas 

ainda à época do Império: 

A formação para o trabalho no Brasil ocorre desde o tempo da 
colonização, ao se considerar, dentre outros, o desenvolvimento 
de aprendizagens laborais realizados nas Casas de Fundição e 
de Moeda e nos Centros de Aprendizagem de Ofícios 
Artesanais da Marinha do Brasil criados no ciclo do Ouro. 
Durante o Brasil Império (1822 a 1889), o destaque é para a 
instalação das Casas de Educandos Artífices em dez províncias 
entre 1840 e 1865. (BRASIL, MEC, Histórico da EPT, 2018). 
 

 Para nossa conceituação teórica, vamos considerar o momento em que 

esse tipo de ensino passa a ser oficializado e regulamentado por legislações 

específicas no início do século XX, mas em especial a partir da Constituição de 

1937. 

Os marcos legais relacionados à educação profissional em âmbito 

nacional foram, em sua maior parte, implantados por decretos e decretos-lei. Já 

na primeira década do século XX são criadas as 19 Escolas de Aprendizes e 
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Artífices pelo Decreto nº 7.566, assinado em 23 de setembro de 1909, pelo 

presidente Nilo Peçanha. Apesar de já existirem algumas iniciativas em 

algumas cidades ou estados, sobre a instrução para o trabalho, as 19 escolas 

expandiram essa prática pelo país, com ênfase no ensino profissional, científico 

e tecnológico. Contudo, nesse momento, essas instituições tinham um papel 

assistencialista aliado a uma intenção de tentar solucionar também a situação 

de jovens carentes ou “desafortunados”, pensando também em uma resolução 

indireta para que não aumentasse a população de rua. Assim, surgiram com:  

“o objetivo de oferecer ensino profissional primário e gratuito 
para pessoas que o governo chamava de “desafortunadas” à 

época. [...] portanto, tinham uma função mais voltada para a 
inclusão social de jovens carentes do que propriamente para a 
formação de mão de obra qualificada.” (BRASIL, 2017). 
 

Conforme os governos e suas políticas econômicas foram avançando, a 

intenção, abrangência e objetivos do ensino e das aprendizagens profissionais 

em geral foram incorporando outras características para atender as demandas 

do país. Outros decretos foram promulgados tornando o ensino profissional 

obrigatório nas escolas primárias (Nº 5.241/27), colocando-o como dever do 

Estado e das indústrias e sindicatos em suas respectivas áreas de atuação. 

Naquele momento, a economia do País era baseada principalmente na 

atividade rural, Nos principais centros urbanos ocorria um processo de 

industrialização lento e precário e o ensino técnico passou a ser contemplado 

como um elemento estratégico para o desenvolvimento da economia, ainda 

com o argumento de proporcionar melhores condições de vida para a classe 

trabalhadora.  

A Constituição de 1937 transforma as Escolas de Aprendizes Artífices 

em Liceus Industriais, dada a expansão dos centros urbanos com o aumento 

das fábricas impulsionadas pelo Estado Novo (1937-1945), regime político 

instaurado por Getúlio Vargas, que estabelece um governo ditatorial e se 

destaca na história econômica do Brasil por iniciar um sistemático processo de 

industrialização, baseado na forte intervenção econômica do Estado na 

economia e na substituição de importações. Centralizando o poder no Estado, 

Vargas direcionou grandes investimentos para a industrialização acelerando 
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um processo que seria muito mais lento se fosse apenas subsidiado pelo 

capital privado da burguesia brasileira. 

Contudo, esse crescimento em várias instâncias da economia do país 

(indústria, comércio de bens e serviços, transportes), trouxe uma questão 

fundamental para alimentar e sustentar esse desenvolvimento: trabalhadores 

capacitados para atender as demandas de empregos que se expandiam 

rapidamente, trazendo também a necessidade de capacitar para novas funções 

em áreas que começavam a surgir. Sem mão-de-obra especializada, é 

impossível manter o funcionamento e avanço dessa “nação em 

desenvolvimento”, além de não trazer os lucros necessários.  

Os Liceus passaram a ser estratégicos para prover os trabalhadores que 

sustentariam essa política de governo e o desenvolvimento que ela propunha e 

é então definida a estrutura dos cursos profissionalizantes que perduraria por 

muitos anos e, ideologicamente, ainda resiste na cabeça de alguns.  

A estruturação definitiva dos cursos técnicos profissionalizantes, 
destinados às camadas populares, é mérito indiscutível da 
reforma educacional empreendida pelo Ministro Gustavo 
Capanema, como, aliás, vimos, estava estabelecido pela Carta 
Constitucional outorgada por Getúlio Vargas, em 1937. O 
ginásio e colégio secundários às “elites condutoras”; o ensino 

técnico-profissionalizante, “às massas a serem conduzidas” 

(PALMA FILHO, J. C. 2005). 
 

Em 1942 o mesmo ministro, por meio da Reforma Capanema, equiparou 

o ensino profissional e técnico ao nível médio, alterando também os nomes dos 

Liceus para Escolas Industriais e Técnicas (EITs). E para evitar transtornos 

com uma mudança geral, que envolveria várias instâncias e negociações entre 

setores da sociedade, outras alterações foram realizadas por meio dos 

decretos-lei ou das leis-orgânicas nos anos de 1942 e 1943, ainda no Estado 

Novo, em 1946, já no Governo Provisório de José Linhares. 

Nesta pesquisa vamos nos ater àqueles que se referem diretamente à 

educação profissional, como o decreto-lei nº 4.048/42 de 22 de janeiro, que 

instituiu o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, mais tarde 

nomeado como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, assim 

como foram também promulgados outros decretos-lei regularizando o ensino 

industrial em dois ciclos (nº 4.244/42). Neste mesmo ano outros decretos-lei  
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(nº 4.073/42 e Nº 4.127/42) também foram promulgados, estabelecendo as 

bases de organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial, 

abrangendo escolas técnicas, industriais, artesanais e de aprendizagem. 

 Em 1946 foi a vez dos comerciários receberem a responsabilidade pela 

aprendizagem dos trabalhadores para este setor. É criado então o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, em 10 de janeiro de 1946 

pelos Decretos-lei 8.621 e 8.622, que autorizaram a Confederação Nacional do 

Comércio a instalar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem 

comercial.  

 Esse momento da história da educação profissional, com leis específicas 

para cada área e a criação das escolas do hoje chamado Sistema “S”, deixa 

claro que o governo não seria capaz de prover trabalhadores com 

conhecimentos específicos para o crescimento que se estimulava naquele 

momento em que a economia estava centrada no próprio país, portanto recorre 

aos empresários. 

 Contudo, infelizmente, como um reflexo do funcionamento de nossa 

sociedade, essa organização do ensino profissional reforça o abismo entre o 

desenvolvimento de jovens para ingresso urgente no mundo do trabalho versus 

o desenvolvimento intelectual dos jovens que posteriormente ingressariam na 

educação superior. Como é possível ver, por exemplo, nas prescrições 

propostas para o ensino industrial: 

Art. 67. O ensino industrial das escolas de aprendizagem será 
organizado e funcionará, em todo o país, com observância das 
seguintes prescrições: 
I. O ensino dos ofícios, cuja execução exija formação 
profissional, constitui obrigação dos empregadores para com os 
aprendizes, seus empregados. 
II. Os empregadores deverão, permanentemente, manter 
aprendizes, a seu serviço, em atividades cujo exercício exija 
formação profissional. 
[...] 
IV. As escolas de aprendizagem serão localizadas nos 
estabelecimentos industriais a cujos aprendizes se destinem, ou 
na sua proximidade. 
V. O ensino será dado dentro do horário normal de trabalho dos 
aprendizes, sem prejuízo de salário para estes. 
[...] 
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VII. Os cursos de aprendizagem abrangerão disciplinas de 
cultura geral e de cultura técnica, e ainda as práticas educativas 
que for possível, em cada caso, ministrar. 
VIII. Preparação primária suficiente, e aptidão física e mental 
necessária ao estudo do ofício escolhido são condições 
exigíveis do aprendiz para matrícula nas escolas de 
aprendizagem. (BRASIL, 1942) 
 

 E sua comparação com as finalidades estabelecidas pelo decreto-lei 

4244/42, a chamada Lei Orgânica do Ensino Secundário, relacionadas 

principalmente a desenvolver um caráter patriota e um currículo que 

preparasse para o ingresso no ensino superior: 

Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 
1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino 
primário, a personalidade integral dos adolescentes. 
2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a 
consciência patriótica e a consciência humanística. 
3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a 
estudos mais elevados de formação especial. (BRASIL, 1942). 

 
 Nessa configuração não é difícil supor em qual sistema haveria espaço 

para as artes, oferecida como diferencial e necessária ao pertencimento a uma 

elite e como desenvolvimento intelectual, sensível e humanístico, enquanto, no 

outro sistema eram privilegiados os conhecimentos técnicos, frequentemente 

incluindo a força física, para ser produtivo e inserido no mercado o mais rápido 

possível, sem dar-se conta de que há tanto a conhecer além do trabalho, mas 

fazendo a economia girar, e gerando sua subsistência que não vêm de uma 

riqueza acumulada e herdada em um sistema onde quase não há mobilidade 

socioeconômica. 

 Ainda que o ensino de artes tenha se tornado obrigatório nos 

currículos do ensino básico em 1971, isso não se deu por reconhecimento de 

sua importância, mas por influência do pensamento norte-americano de 

educação tecnologicamente orientada, que direcionou diversas mudanças, 

iniciadas pelo MEC-USAID, uma série de convênios realizados a partir de 

1964, durante o regime militar brasileiro, entre o MEC e a United States Agency 

for International Development (USAID), com o objetivo de direcionar uma 

profunda reforma no ensino e a implantação do modelo norte americano em 

nossas universidades, como estratégia para formar os profissionais 
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necessários ao novo projeto econômico, alinhado com a política norte-

americana.  

A resposta brasileira, levantada por intelectuais e movimentos estudantis 

contra os acordos, fez com que o governo criasse em 1968 um grupo de 

trabalho para estudar os acordos e trazer nova proposta. No entanto, sendo um 

grupo selecionado pelo governo, as mudanças continuaram a priorizar o 

desenvolvimento de trabalhadores com pouco conhecimento de sua história, 

nenhuma ou limitada capacidade crítica e reflexiva e direcionados ou 

“obedientes” ideologicamente. Assim, perdemos um ano na formação básica, 

antes do ensino superior, sendo os cursos primário (cinco anos) e ginasial 

(quatro anos) unidos para compor o primeiro grau, passando a ter apenas oito 

anos de duração, assim como, o curso científico e o clássico, passando a 

chamar-se segundo grau, com três anos de duração, e o terceiro grau passou a 

ser a denominação dos cursos universitários. Assim, enquanto ficamos com 

onze níveis antes de atingir o superior, o Canadá e parte da Europa, não 

subjugados aos Estados Unidos tinham, no mínimo, doze níveis antes dos 

cursos universitários. Assim, a reforma que pelos acordos MEC-USAID, 

contava obrigatoriamente com a participação de técnicos americanos, atingiu 

todos os níveis da educação pública no Brasil, na qual estavam também os 

cursos da educação profissional. 

Foi nesse período que disciplinas como História foram reduzidas a um 

número menor de aulas e outras matérias como Filosofia, Latim e Educação 

Política foram retiradas do currículo, por serem consideradas ultrapassadas. 

Por outro lado, as disciplinas de Educação Moral e Cívica (EMC) e 

Organização Social e Política Brasileira (OSPB) tornaram-se obrigatórias a 

partir de 1969, de acordo com o Decreto Lei 869/68, substituindo a Filosofia e 

Sociologia, não por acaso, sendo “administradas” nos anos mais duros do 

regime militar. 

Ainda que o ensino de artes tenha se mantido no currículo, como pontua 

Barbosa (1989), a intenção seguia a ideologia de profissionalizar mão-de-obra 

barata, a partir da sétima série, para as multinacionais que aqui adquiriram 

grande poder econômico durante os anos de 1964 a 1983.  
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Com a eliminação de disciplinas como história, filosofia e sociologia, as 

artes pareciam ser o único espaço na escola com alguma abertura em relação 

às humanidades e ao trabalho criativo, porém, a não aceitação de arte-

educadores que já desenvolviam projetos bem-sucedidos como professores na 

educação formal e uma formação de professores de educação artística limitada 

a dois anos, somados a anos de um regime político de severa censura e que 

reprimia a expressão individual (Barbosa, 1989), o ensino de artes não abria 

espaço para criação e reflexão, mas sim a aquisição e treino de técnicas que 

posteriormente seriam aplicadas em atividades operacionais para atender a 

indústria e a construção civil. 

É interessante analisar esse cenário e o texto do Artigo 1° da LDB 

5692/71 que estabelecia o objetivo geral do ensino de 1° e 2° graus como 

sendo “proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento 

de suas potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o 

trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania.” (BRASIL, 1971). 

No entanto, o real objetivo era direcionar a escola para a educação profissional 

de jovens e adolescentes desde cedo, aproveitando o tempo em que deveriam 

ter acesso a uma aprendizagem mais ampla no sentido de conhecimentos 

diversificados, e mais crítica e cidadã no sentido de pensar o mundo, seu papel 

e as possibilidades nele existentes, por meio de reflexões e relações a serem 

proporcionadas e estimuladas por disciplinas humanas, tais quais história, 

sociologia, política e filosofia, retiradas categoricamente do currículo. Portanto, 

manter as artes como disciplina obrigatória, foi praticamente uma máscara 

humanística para uma lei extremamente tecnicista. 

Contudo, a estratégia não funcionou como se esperava e não trouxe 

benefícios para nenhum dos lados, já que a estrutura das escolas continuou 

pobre, sem laboratórios que se assemelhassem aos que seriam operados nas 

indústrias, não houve impacto significativo na empregabilidade dos jovens. Por 

outro lado, houve um aumento mais que significativo na distância entre elite e 

pobreza, já que escolas particulares, mesmo apresentando um discurso 

comprometido com a formação técnica, continuaram a preparar para a entrada 

na universidade, enquanto o ensino público nem preparava para o acesso à 
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universidade nem formava técnicos assimiláveis pelo mercado. 

(UNESP/REDEFOR, 2011). 

Ao longo do tempo, com novas políticas, demandas e sujeitos, 

mudanças importantes surgiram no campo da educação profissional. O 

governo transformou as EITs (Escolas Industriais e Técnicas) em ETFs 

(Escolas Técnicas Federais), que passaram a funcionar baseadas nas escolas 

técnicas de países industrializados, posteriormente vieram os CEFETs 

(Centros Federais de Educação Tecnológica) em 1978, que junto ao SENAI e 

SENAC, tiveram grande importância na capacitação dos trabalhadores para as 

mudanças tecnológicas durante as décadas de 80 e 90.  

 Atualmente várias escolas técnicas, públicas e privadas, dividem a 

formação profissional com os sistemas de longa data e com as instituições do 

Governo Federal que, em 2008 reorganiza os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia que aos poucos vão substituindo os CEFETs. Os 

Serviços Nacionais de Aprendizagem tanto Industrial (SENAI), quanto 

Comercial (SENAC), que nunca foram desativados, ao menos até o momento, 

expandiram sua rede e os tipos de cursos oferecidos, se adaptaram aos 

diversos e complexos cenários políticos, econômicos, ideológicos e 

tecnológicos e hoje figuram entre as instituições nacionais de maior 

reconhecimento por sua atuação no que tange à qualidade em educação 

profissional.  

Depois de grandes transformações, atualmente o MEC nomeou essa 

modalidade como Educação Profissional e Tecnológica (EPT) que inclui cursos 

diversificados com relação à carga horária, pré-requisitos e nível, abrangendo 

qualificações, habilitações técnicas e tecnológicas e pós-graduações. Apesar 

de citar que devem ser organizados de maneira que seja possível o 

“aproveitamento contínuo e articulado dos estudos”, deixa bem claro que o foco 

continua ser “preparar ‘para o exercício de profissões’, contribuindo para que o 

cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em 

sociedade”. (BRASIL, 2018, grifo nosso). 

E conforme o Conselho Nacional de Educação (CNE), o compromisso 

central dos educadores que atuam na educação profissional é educar para o 

desenvolvimento de competências profissionais, com crescentes graus de 
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autonomia intelectual e em condições de continuar aprendendo e se 

aperfeiçoando permanentemente (Brasil, 2012), apesar de incluir a expressão 

“autonomia intelectual”, a ênfase permanece nas competências profissionais e 

em seu aperfeiçoamento que é de extrema importância para o crescimento 

profissional individual, das corporações, avanço das pesquisas e tecnologias. 

O que torna essa questão preocupante é o fato de que, cada vez mais, 

ocupar todo o tempo e espaço que o país dedica à educação, tanto que as 

crianças já entram na educação infantil e são muitas vezes questionadas sobre 

a profissão que querem exercer, as famílias escolhem as instituições e se 

preocupam com a educação dos filhos sempre mencionando que devem ser 

boas para que futuramente possam ingressar em uma boa faculdade ou 

simplesmente conseguir um bom emprego, reduzindo o papel da escola e 

ignorando ou deixando em segundo plano que há muito mais experiências e o 

desenvolvimento deve ser muito mais amplo do que as habilidades para o 

trabalho. É um desafio levantar esse olhar em uma sociedade que o valor mais 

alto é o capital e quase todas as portas prometem ser abertas pelo poder e 

reconhecimento, que se consegue por meio do dinheiro, na teoria possível a 

todos conforme seu preparo para o trabalho. 

Com a experiência de gestor de uma das escolas do Sistema S, Santos 

(2010, p. 63) defende que na atual configuração do trabalho e diante das 

mudanças tecnológicas, ampliadas e aceleradas pela globalização, a educação 

profissional deve servir de alavanca para o desenvolvimento social, econômico 

e cultural, construir novas possibilidades de inclusão social, oportunidades de 

trabalho e perspectivas de qualidade de vida. 

A legislação atual incluiu o ensino profissional nas opções de carreiras, 

sendo possível sua continuidade no ensino superior na mesma área ou em 

áreas correlatas. Também ressalta sua importância no funcionamento da 

sociedade e da economia, por conseguinte, o preconceito diminuiu 

consideravelmente.  

Para se adequarem à legislação e apresentar maior preocupação com o 

desenvolvimento de seus alunos, muitas instituições nas constantes revisões 

de planos de curso e projetos pedagógicos, criaram espaço para temas como 

ética, cidadania, atendimento humanizado, sustentabilidade e responsabilidade 
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social, porém, o discurso e os documentos não são suficientes para 

entendermos se a abertura para essas discussões existem de fato, quem são 

os educadores que as conduzem e se são suficientes para ajudar os alunos a 

ampliar seu universo e promover uma reflexão sobre si e seu papel na 

sociedade. 

Por parte das instâncias públicas, é possível ver a preocupação com a 

capacitação dos jovens para o trabalho. Essa preocupação primária aparece no 

Plano Nacional de Juventude: proposta de atualização da minuta do projeto de 

Lei nº 4.530/2004, elaborado em 2018 pela Secretaria Nacional da Juventude:  

O Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) detectou 
que os jovens precisam passar por um processo de qualificação 
para ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho. 
Aliada a esse fator, como dito acima, a baixa escolaridade e a 
precariedade do ensino público, contribuem para aumentar o 
abismo existente entre os jovens e a possibilidade de emprego e 
renda.  
Nesta direção, as propostas para o eixo trabalho estão 
elencadas neste Plano, pois dizem respeito à ampliação das 
políticas públicas para este segmento, quanto à formação, 
empreendedorismo, acessibilidade de crédito e oportunidades 
para a juventude rural e do campo, egressos do sistema 
prisional, jovens que cumpriram medidas socioeducativas, além 
dos jovens com deficiência, negros, mulheres e indígenas.   
(SNJ - Secretaria Nacional da Juventude, 2018). 

 
Entretanto, a intenção ainda é compensar a defasagem do ensino médio 

apenas em pontos que os permita adentrar no mercado, em atividades 

subalternas, de baixa ou quase nenhuma complexidade, sem perspectivas de 

ascensão. Dessa forma, é possível atender uma demanda social e econômica 

imediata, mas que os mantém sem muita consciência e reflexão sobre seu 

estar no mundo, sua participação ou não participação em uma sociedade e 

demais possibilidades enquanto sujeito. 

Essa situação também é consequência do pensamento político-cultural 

ainda presente de que, para as massas, a educação básica, desde o ensino 

fundamental até o médio, existe em favor da preparação e classificação dos 

alunos para o trabalho, por isso, desde a infância até a adolescência e 

juventude, os alunos, bem como seus pais, adquirem a ideia de que aprender, 

ou melhor, ser aprovado, é importante para progredir para as próximas séries 
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e, consequentemente, conquistar um trabalho conforme seu nível ou tempo de 

escolarização, sendo que para alguns a meta era aprender a ler e escrever e 

fazer cálculos simples, o que era feito até a terceira ou quarta série do ensino 

fundamental, evoluindo para a intenção de chegar à oitava série (atualmente 

nono ano) e se nessa fase já fosse possível trabalhar, a continuidade na escola 

dependeria da necessidade imediata de subsistência comparada à 

possibilidade de aguardar mais três anos para iniciar no mundo do trabalho ou 

conciliar o estudo no período noturno com as ocupações remuneradas 

desenvolvidas ao longo do dia.  

Para aqueles que conseguiam permanecer na escola, o ensino médio 

passou a ser uma garantia maior para inserção no mercado, com possibilidade 

de conquistar melhores empregos e, mesmo entendendo que seria também o 

pré-requisito para ensino superior, somente alguns poucos consideravam essa 

opção realmente viável.  

Essa visão da escola como espaço de produção de mão-de-obra, com 

conhecimentos específicos (habilitações técnicas e qualificações) ou não 

(ensino médio normal) é descrita por Frigotto (1998) com a preocupação de 

que a empregabilidade ou seu fracasso fossem de responsabilidade individual 

e não coletiva, estimulando a concorrência acirrada e desleal para encontrar 

espaço no sistema produtivo capitalista:  

Hoje a educação formal e a qualificação são situadas como 
elementos da competitividade, reestruturação produtiva e da 
“empregabilidade” [...] No plano ideológico desloca-se a 
responsabilidade social para o plano individual. Já não há 
políticas de emprego e renda dentro de um projeto de 
desenvolvimento social, mas indivíduos que devem adquirir 
competências ou habilidades nos campos cognitivo, técnico, de 
gestão e atitudes para se tornarem empregáveis ou criarem o 
auto emprego no mercado informal ou na economia de 
sobrevivência.      (FRIGOTTO, 1998). 
 

O mesmo autor, em publicação mais recente (2015), fala sobre a 

continuidade dessa ideologia, ainda que sob nova apresentação, que tenta 

forçar uma falsa ideia de igualdade de condições e acesso a oportunidades, 

novamente, atribuindo a responsabilidade a cada um por sua ascensão social, 
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por meio da qualificação para o trabalho, que deve ser cada vez mais intenso e 

produtivo: 

[...] Já não se fala em sociedade, mas de mercado ou 
economias emergentes. Também cunha-se a ideologia da 
revolução científica e tecnológica que tem como síntese a tese 
da sociedade do conhecimento. Dentro de uma realidade em 
que não só a ciência, mas também a informação, está cada vez 
mais monopolizada privadamente, passando-se a ideia de que 
todos podem acessar o conhecimento e, portanto, também não 
há mais classes sociais. (FRIGOTTO, 2015). 
 

Com o foco na preparação cada vez mais precoce e praticamente 

exclusiva para o mundo do trabalho, não é difícil compreender que, dentre os 

que trabalham com educação profissional, tanto educadores, quanto 

coordenadores, gerentes de projeto e outras funções que pensam e viabilizam 

esse tipo de formação, ainda predominam os especialistas, com formação e 

experiência de mercado na área técnica relacionada ao curso, e os 

administradores, com formação e experiência nas áreas de gestão de 

negócios, frequentemente sem licenciatura nem qualquer formação pedagógica 

social e que, para atender a esses novos planos, são orientados a incluir 

temáticas mais humanísticas conforme recomendam as leis e orientações 

oficiais, geralmente fazendo-o de forma superficial.  

Assim, a prioridade ainda é exercitar o máximo das técnicas e atividades 

de sua futura ocupação profissional, segundo seus protocolos de qualidade e 

padrões de execução, não cabendo nessa concepção educacional utilizar a 

arte e outros elementos a ela relacionados para auxiliar em uma formação que 

possibilite aos jovens e também adultos uma melhor compreensão sobre as 

estruturas sociais das quais fazem parte, assim como, possibilitar-lhes observar 

o mundo e a si sob diversas perspectivas, incluindo o olhar do sensível, a 

liberdade de imaginar e construir planos para si e para seu grupo social, planos 

que sejam mais amplos do que a entrada e permanência no mercado de 

trabalho que, aliás, é um direito básico segundo a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e segundo nossa Constituição, embora seja tratado como 

privilégio.  
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2.2. ESCOLA PARA ALÉM DO TRABALHO: REFERENCIAIS 

TEÓRICOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PELA 

EXPERIÊNCIA E PARA A VIDA  

A palavra educação, em sua origem latina, tem o sentido de preparar ou 

direcionar os sujeitos para que saiam para o mundo e vivam em sociedade. De 

acordo sua etimologia, deriva do Latim educare/educere, que significa 

“conduzir [as pessoas] para fora” ou “direcioná-las para fora” de si mesmas, 

mostrando as diferenças e possibilidades existentes no mundo. Carrega, pois, 

desde sua concepção, a ideia de ir muito além de conteúdos e, mesmo que 

envolva teorias, conceitos e fórmulas, entre outros saberes, estes só têm 

sentido para que sejam testados, confirmados ou refutados, motivem o pensar, 

ou seja, que é imprescindível que sejam úteis.  

O aprender vem desde sempre das vivências, das observações, das 

tentativas, das experiências e das reflexões. A educação não pode ser dividida 

em caixas, cada uma contendo um conjunto de informações que só cabem em 

uma série de exercícios, sem utilidade em nenhum contexto familiar e ao 

mesmo tempo maior ao universo já conhecido. Ela existe para “movimentar” a 

vida das pessoas: “conduzir, direcionar” (mesmo que hoje tenha mais sentido 

utilizar o verbo mediar), e que esta seja realmente uma prática emancipatória: 

“para fora” de si e da realidade estanque, que muitas vezes é imposta como 

forma de controle e manipulação. 

 Por este motivo, optamos por utilizar na pesquisa as concepções de 

educação de alguns autores que a vivenciaram de fato, ou seja, além de 

pensar, observar, refletir, pesquisar e escrever, foram e alguns ainda são 

educadores em variados contextos, com práticas que criam espaço e até a 

necessidade do uso da arte por meio de experiências sensíveis e estéticas, de 

linguagens e de saberes, como forma de desenvolver crianças, jovens e 

adultos, partilhar o conhecimento produzido e permitir outras formas de estar e 

se relacionar com o mundo. 

Educador e filósofo, Dewey foi um dos grandes defensores da 

aprendizagem por meio da experiência, da exploração de diversos ambientes, 

do estudo por meio da aplicação prática dos conceitos nas atividades mais 
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triviais possíveis. Para ele, cada vivência traz novos conhecimentos que se 

ligam ao que já é conhecido e agrega no desenvolvimento dos indivíduos, de 

forma que cada experiência planta algo novo, além de ser a porta para futuras 

aprendizagens. 

[...] temos uma experiência singular quando o material 
vivenciado faz o percurso até sua consecução. Então, e só 
então, ela é integrada e demarcada no fluxo geral da experiência 
proveniente de outras experiências. Conclui-se uma obra de 
modo satisfatório [...] de tal modo que seu encerramento é uma 
consumação, e não uma cessação. (DEWEY, 2010, p. 109-110). 

 Outro autor selecionado é Paulo Freire, devido sua significativa atuação 

na educação de adultos, muitos deles já trabalhadores e sábios em muitas 

questões da vida, porém, carentes não apenas de alfabetização, mas 

principalmente, do desenvolvimento de um olhar diferenciado e um 

pensamento analítico, com força suficiente para transformar a própria realidade 

e a dos demais a sua volta. Freire é descrito por Mizukami (2001) como um dos 

principais defensores da abordagem sociocultural, na qual a educação é um 

ato político, pelo qual os homens podem aprender sobre as relações de poder 

que permeiam a história das sociedades, desenvolvendo sua consciência 

crítica e empoderando-os não apenas para o trabalho, mas para uma real 

participação do povo enquanto sujeito de um processo cultural. 

Educar, dentro dessa perspectiva é acreditar na interação            

educador-educando-mundo, nos saberes que aquele aluno já carrega e em seu 

protagonismo. As estratégias de aprendizagem consistem em propor desafios e 

reflexões sobre o que acontece no mundo, discussões, problematizações, 

conexões entre o tema de estudo e o contexto sócio histórico ao qual 

pertencem e pensar sobre suas contribuições para a formação política e 

cultural. Dessa forma, o aluno tem um importante papel, é um participante ativo 

do processo de observação, experimentação, criação e reflexão, processo este 

que carrega muitas semelhanças ao fazer artístico ou, minimamente, o contato 

com as artes, seja em produções ou em interações com autores e obras. 

Essa educação libertadora e problematizadora, também chamada de 

humanista e listada por Mizukami (2001) por ser uma importante ferramenta de 

democracia e cidadania, de conhecer e compreender direitos que nem sempre 
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estão muito claros a muitos que buscam também a educação profissional 

pensando em sua inserção no mercado. O que muitos não entendem é que 

nesse desejo está implícita a intenção de participação e reconhecimento na 

sociedade.  

A princípio, esse reconhecimento está relacionado a obter um emprego 

e com a renda ter acesso à aquisição de bens e serviços, anunciados como 

sonho, realização e qualidade de vida. Contudo, por que não aproveitar esse 

tempo na educação profissional como oportunidade de desenvolver, além de 

trabalhadores, cidadãos verdadeiramente críticos e autônomos? Por que não 

prepará-los para aproveitar com criatividade e singularidade suas experiências 

de trabalho e formação, para construir uma trajetória própria, empoderando, em 

especial, mas não somente, jovens e adultos de baixa renda para a busca de 

participação social e cultural?  

Pensar a arte como um caminho que pode proporcionar experiências 

únicas de expansão e autoconhecimento é quase que uma dívida e, 

certamente um direito, àqueles que estão na base da construção de tudo o que 

se entende por avanço de um país. Participar, observar, interpretar e produzir 

com os impulsos criativos da arte é um rico caminho para proporcionar 

situações únicas e provocativas para que se veja e experimente ir além do 

trabalhador ou profissional.  

É importante lembrar que o ensino profissionalizante possui contradições 

históricas e políticas, como já pontuado anteriormente, dentre elas a intenção 

de capacitar as classes desfavorecidas para o trabalho operacional, 

intencionalmente sem uma formação que possibilitasse uma visão crítica, a 

percepção de si enquanto sujeito único, um olhar mais sensível que lhe permita 

enxergar outros sentidos além de oferecer sua força de trabalho em troca de 

remuneração, para consumir a partir de escolhas que não são suas, mas 

muitos a sentem como se fossem.   

Aliás, as lutas contra desigualdades e por direitos como acesso às 

universidades, aos saberes científicos, à autonomia e ao exercício político-

cidadão e também em lideranças corporativas e sociais, passa pela arte e é 

feita também por artistas.  
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 No entanto, incluir a arte nessa modalidade de ensino não tem apenas 

motivações sociais e/ou humanistas. Autores ainda atuantes também trazem 

conceitos diferenciados para a educação, em qualquer modalidade ou nível, 

nos quais é possível vislumbrar a riqueza das experiências e o 

transbordamento de sentidos, tais quais aqueles proporcionados pela arte, 

Fernando HERNÁNDEZ, que defende a transgressão de uma escola que atua 

apenas para interesses do Estado, para uma escola aberta à participação, à 

curiosidade e à criação por meio, principalmente, da perspectiva educativa de 

projetos de trabalho (PEPT), também conhecido como pedagogia de projetos 

ou somente projetos de trabalho. 

O ensino tradicional, com currículos segmentados por áreas que não se 

conversam ao longo das aulas, ainda está presente na maior parte das 

instituições e, em boa parte delas há um problema recorrente: o desinteresse e 

a desmotivação dos alunos com relação à escola, que tem como uma das 

causas a dificuldade de compreensão da utilidade daquelas informações que 

vêm em grande volume, em discursos, leituras e atividades que demandam a 

memorização de acontecimentos, regras e fórmulas a serem reproduzidas com 

maior exatidão possível para que avancem ao longo de sua vida escolar. 

Então, qual o sentido da escola, tal como a vemos? Como bem coloca 

Hernández (1998): 

A partir dessa organização do currículo e para esses estudantes 
(que hoje são a maioria nas escolas de muitos países), os 
problemas que lhes interessam e as preocupações que têm 
sobre suas vidas não encontram resposta num círculo 
acadêmico, fragmentado e organizado por matérias 
disciplinares. Um currículo no qual a construção de sua 
subjetividade, a formação em habilidades básicas para 
responder e interpretar o mundo em mudança, onde a 
informação duplica a cada 10 anos, subordina-se a 
aprendizagem de alguns conteúdos, apresentados como 
entidades objetivas, estáveis, sem história e 
descontextualizadas. (HERNÁNDEZ, 1998.p. 19). 
 

Esse recorte bem cabe ao Brasil, principalmente para a escola pública, 

formadora da grande massa dos filhos da classe trabalhadora que 

posteriormente constituirão o maior público do ensino profissional. 

Desestimulados pelo lugar social ao qual parecem estar fadados e 
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principalmente sem entender como essa situação se dá e quais suas 

consequências sociais, o empenho dos alunos em sua própria aprendizagem 

tem sido cada vez menor, uma vez que os conteúdos, da maneira que são 

apresentados na maioria das escolas não serão suficientes nem para se 

classificar em uma universidade pública, o que talvez permitisse sua 

participação em outra instância social, nem para situações cotidianas. 

Essa inadequação ao sistema escolar predominante ainda conta com 

outros agravantes como o despreparo dos educadores e da gestão, 

dificuldades de aprendizagem ou de socialização dos alunos, falta de recursos 

ou de adaptação dos educadores ao mundo digital e dinâmico ao qual crianças, 

jovens e adultos hoje estão conectados, entre outros. Isso também contribui 

para gerar outra falta de perspectiva mais grave ainda que a anterior: a do não 

aprendizado, da analfabetização funcional, da impossibilidade de atingir os 

conhecimentos mínimos de leitura e compreensão, de raciocínio e de cálculos 

simples, de localização, da compreensão dos importantes acontecimentos 

históricos ou atuais. O conformismo com a impossibilidade de aprender amplia 

a evasão, a indisciplina, e a baixa qualificação para o trabalho, que contribuirão 

com a marginalidade e o aumento da violência em várias de suas formas. Aliás, 

a própria privação do aprendizado, da aquisição do conhecimento e do 

desenvolvimento enquanto pessoa já constitui um ato de violência.    

Considerar lidar com essa defasagem e cultura da escola como espaço 

de não aprender e reverter essas práticas escolares ineficientes, tanto para que 

o aprendizado seja mais efetivo e interessante, quanto para democratizar o 

conhecimento como forma de emancipação, situando os processos de ensino-

aprendizagem no mundo atual e nas necessidades e anseios de um futuro que 

já se realiza, nas palavras de Hernández (2000), é buscar uma educação 

capaz de: 

(...) Explorar uma forma de relacionar o que se ensina e se 
aprende na escola com os desafios que tem atualmente as 
construções do conhecimento na sociedade da informação, com 
a finalidade de melhor contribuir para que as pessoas sejam 
cultas (capazes de interpretar [-se] e dar respostas ao que 
acontece no mundo em que vivemos).                   
(HERNÁNDEZ, 2000, p. 9). 
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Atemporal, Dewey há alguns anos já alertava quanto ao risco de manter 

o controle da escola pelos mesmos ideais e métodos que controlam os 

negócios e como esse controle político e industrial serve a duas categorias de 

alunos, como Barbosa (2015) bem resume o que o teórico e educador pensava 

sobre esse controle e suas intenções: um sistema de ensino lamentavelmente 

empenhado em: 

(...) Treinar um número comparativamente pequeno de pessoas 
para uma vida acadêmica e de lazer e cultura; (...) 
comprometidos com a incapacidade de treinar um grande 
número delas de tal forma que somente uma vida com uma 
participação passiva e apática em um trabalho não idealizado 
seja possível para essas pessoas; permitimos que poucos sejam 
preparados para controlar o trabalho dessas massas visando a 
seus próprios fins. (BARBOSA, 2015, p. 29). 
 

Dewey (2007) também retoma o histórico de que outras correntes 

filosóficas de ensino dividiam propositalmente o conhecimento empírico e o 

racional, atribuindo o primeiro à inteligência usada pela classe trabalhadora, 

que deveria usar seus músculos para o sustento material, e o segundo a uma 

classe culta e distanciada da preocupação com os meios de sobrevivência, o 

que lhe permitia dedicar-se às artes da expressão e da direção social. 

Ainda que suas ideias tenham uma longa distância dos tempos atuais e 

não sejam diretamente sobre nosso sistema educacional, o fato de nosso país 

colocar-se sempre à sombra e a serviço de nações mais ricas, porém, 

conservando certo atraso, faz com que o discurso se encaixe perfeitamente às 

condições do ensino brasileiro, com pouca evolução. Está claro como a escola 

foi e é usada na manutenção do poder e da desigualdade social, que 

infelizmente, sustenta determinado sistema econômico. 

 Apesar de não escrever especificamente para o segmento 

profissionalizante, Hernández (2000) enxerga em públicos marginalizados um 

importante ponto de partida para a mudança, mesmo assumindo que é também 

desencadear um enfrentamento à organização política e social posta, que já 

tem definido o papel das classes em seu funcionamento e a quem cabe o 

poder de manter essa ordem. 

Repensar a educação a partir da arte,  da cultura visual, é fazê-
lo, em parte, da posição dos perdedores, pois quase ninguém 
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considera esses conhecimentos valiosos para a formação e para 
bagagem dos cidadãos mais jovens. Abordar um conhecimento 
socialmente inútil, ainda que rentável do ponto de vista da 
política, da economia e do prestígio pessoal, implica colocar-se, 
num mundo dominado pelos benefícios da bolsa, contra os 
rendimentos empresariais, a especulação monetária, ou as 
bilionárias associações de companhias multinacionais. 
(HERNÁNDEZ, 2000, p.27). 
 

 O processo de ensino-aprendizagem mediado pela arte é, entre outras 

questões, um ato de consciência e de coragem, enfrentando sistemas 

tradicionais tanto de ensino, quanto de controle hegemônico das questões 

econômicas, políticas e sociais. A arte impulsiona um aprofundamento do 

universo cognitivo, afetivo e social dos alunos e, para Freire (2016), à medida 

que se desenvolvem nesses três aspectos, se reconhecem como mulheres e 

homens, seres histórico-sociais, tornando-se capazes de comparar, de valorar, 

de intervir, de escolher, de decidir, de romper e, portanto, passam a ser um 

incômodo quando enxergam e compreendem um pouco das causas da gritante 

desigualdade e exigem direitos, melhores condições de trabalho e acesso à 

participação social e essa é uma situação que não agradará a todos. 

O empresário moderno aceita, estimula e patrocina o treino 
técnico de seu operário. O que ele necessariamente recusa é a 
sua formação que, envolvendo o saber técnico e científico 
indispensável, fala de sua presença no mundo. Presença 
humana, presença ética, aviltada toda vez que transformada em 
pura sombra. (FREIRE, 2016, p.18-19). 
 

Para educar dentro dessa concepção, a democracia dentro e fora da 

escola são essenciais, para que as decisões possam ser compartilhadas, 

estimulando que os educandos pensem por si mesmos para resolver 

problemas particulares e também relacionados ao coletivo.  

Em “Democracia e Educação”, Dewey (2007), fala do pragmatismo, 

corrente filosófica que defende a liberdade e desafia os educandos para que 

mobilizem conhecimentos anteriores a novas informações, pensem por si 

mesmos e experimentem a resolução de situações contextualizadas na vida 

social, por meio de atividades práticas, da experimentação, da avaliação e da 

criatividade, construindo novos conhecimentos, ou seja, as ações anteriores 

preparam o caminho para ações futuras. Para o autor, o conhecimento 
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verdadeiro é aquele que proporciona continuidade, que colabora para a 

construção de um repertório a ser constantemente mobilizado e transformado, 

sempre aproveitável em outras experiências. 

Essa participação ativa e democrática na educação cruza com a visão e 

as experiências de Freire (2016) e Hernández (2000), que reforçam a 

educação como intrínseca à vida, assim como as vivências de cada um são 

componentes para o aprendizado, não são instâncias que correm em 

separado, ao menos não deveriam, pois as descobertas e a construção do 

conhecimento não esperam a entrada na escola para iniciar, bem como, não 

interrompemos a vida para retomá-la apenas após determinado nível de 

estudo. 

Creio que neste ponto já está claro que a aprendizagem que esta 

pesquisa defende é contrária àquela que se utiliza apenas da absorção de 

informações e da construção de operações mentais que exigem apenas a 

memorização de conceitos. Hernández (2000) reforça que a aprendizagem é 

uma relação entre a construção da subjetividade individual e a construção 

social da compreensão, e que deve contribuir também para a reconstrução da 

própria identidade dos educandos em relação às diferentes realidades, 

permeadas por elementos culturais locais e globais, que precisam aprender a 

interpretar, tal qual a arte.   

Na perspectiva sociocultural, levar as artes para a sala de aula com o 

objetivo de desenvolver tanto uma percepção estética quanto crítica, pode ser 

feito considerando o tripé proposto por Ana Mae Barbosa, que abre espaço 

para a apreciação, a reflexão e a produção. Sendo o fazer artístico ou a 

produção, o momento em que o aluno exercita e explora as formas de 

expressão. Já por meio da apreciação, que nada mais é do que observação 

cuidadosa e analítica de produções de natureza diversas, é que se 

estabelecem ligações com o que já conhece e o pensar, a reflexão sobre a 

história daquele objeto de estudo, é o momento em que o aluno compreende 

os períodos e modelos produtivos, e os situa também em seu contexto. 

A inclusão da arte na educação pode preparar humanos, para que sejam 

capazes de desenvolver sensibilidade e criatividade compreendendo a arte 

durante toda vida.  Além disso, atividades profissionais que lidam com a 
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imagem e/ou com o meio produzido pelo homem, como aquelas relacionadas à 

TV, publicidade, propaganda, moda, arquitetura, design, mobiliário, são 

melhores desenvolvidas por pessoas que têm algum conhecimento de arte. 

(BARBOSA, 1989). 

Há uma relação intrínseca e contínua entre experiência e conhecimento, 

por isso, quanto mais a percepção é estimulada, mais profunda é a forma como 

vivenciamos cada ação e cada situação cotidiana, desvelando as camadas do 

que se vê e potencializando as ideias que verdadeiramente se compreende, de 

forma que tudo é oportunidade de aprendizagem e conhecimento, como 

exemplifica Ostrower: 

Um ato tão corriqueiro como atravessar a rua – é impregnado de 
formas. Observar as pessoas e as casas, notar a claridade do 
dia, o calor, reflexos, cores, sons, cheiros e lembrar-se de que 
se tencionava fazer, de compromissos a cumprir, gostando ou 
detestando o preciso instante e ainda associando-o a outros – 
tudo isso são formas em que as coisas se configuram para nós. 
De inúmeros estímulos que recebemos a cada instante, 
relacionamos alguns e os percebemos em relacionamentos que 
se tornam ordenações, “composições”. (OSTROWER,                 
2014, p.9). 

 Freire (2016), em determinada viagem acompanhou um grupo de 

trabalhadores rurais que discutia o seu direito à terra, à liberdade de produzir, 

de criar, de viver decentemente, de ser respeitado como gente e como 

trabalhador. A partir do momento que se enxergaram como criadores de 

riqueza material e imaterial, também exigiam o seu direito ao acesso à cultura e 

ao saber.  

É para essa consciência, além de outras experiências que serão únicas 

para cada um, que entendemos que a arte pode contribuir, despertando-a em 

jovens e adultos que passarem pela educação profissional. 
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3. ARTE E CRIATIVIDADE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, POR QUE 

NÃO? 

 

“As artes permitem-nos ter uma 
experiência que não podemos 
alcançar a partir de nenhuma outra 
fonte. É através dessa experiência que 
descobrimos o alcance e a variedade 
do que somos capazes de sentir.” 

Elliot Eisner 

 

Refletir sobre o uso da arte na educação é retomar o conceito que 

apresentamos sobre o que está no âmbito da palavra educação: conduzir ou 

direcionar para “fora” ou além do espaço onde estão e do que já conhecem, 

extrapolar as próprias convicções, descobrir o que estavam ou não procurando. 

Isto posto, e considerando que a arte, em suas mais variadas 

apresentações e, mesmo antes de ser definida como tal, é registro e expressão 

que alcança o que outros recursos não conseguem, enxergamos que ações 

que por ela sejam permeadas, mobilizando sentidos e explorando linguagens 

são caminhos pedagógicos poderosos para o desenvolvimento da 

comunicação, da criatividade, de olhares diferenciados para os cenários e para 

as situações com as quais lidará ao longo da vida, da ampliação do 

conhecimento sobre as culturas em geral, inclusive aquela da qual faz parte, 

estabelecendo maior relação de pertencimento, além de outras competências 

importantes para o relacionamento e convivência em sociedade. Podemos 

então afirmar que a arte não pode estar à parte de qualquer processo de 

educação formal ou não formal. A arte é fruto e parte indissociável do 

desenvolvimento humano.  

 

 

3.1. ARTE E CRIATIVIDADE NA EMANCIPAÇÃO DO SUJEITO 

 Enquanto campo de conhecimento, a arte estabelece relações com 

muitos outros, tais quais economia, psicologia, história, antropologia, filosofia, 

sociologia, línguas, etc. Sua importância também se dá em vários momentos 
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históricos e políticos e é inegável sua presença nas trilhas pelas quais os povos 

passaram em sua construção e evolução.  

Também a arte, quando não manipulada por interesses puramente 

econômicos, é reconhecida como uma forma de expressão e desenvolvimento 

do pensamento crítico, conforme a Escola de Frankfurt, importante vertente do 

pensamento social e da filosofia, é na imaginação estética que o homem 

encontra a possibilidade de liberdade de expressão criativa, rompendo com a 

submissão à produtividade, se reconciliando com “[...] a natureza exterior, 

interior e com a história”. (MATOS, 2006, p.64). 

Esse “romper com a submissão à produtividade” é uma das questões 

que nos levou a pensar em incluir a arte de alguma forma na educação 

profissional, cujo principal objetivo é preparar para o trabalho e, para que seja 

cada vez mais produtivo e, portanto, lucrativo, tende a enfatizar o treino para a 

qualidade técnica, enquanto diminui o educar para o pensamento crítico, 

criatividade, experimentações sensíveis, percepção, respeito e valorização da 

singularidade dos indivíduos.  

Mesmo que atualmente, em algumas instituições de ensino, haja 

estratégias alternativas e se defenda a reflexão e o crescimento pessoal além 

do profissional, ambos se remetem a refletir apenas sobre algumas questões 

sobre cidadania e ética, geralmente associadas ao trabalho realizado, e como 

melhorá-lo tecnicamente e buscar o sucesso financeiro que se dará até certo 

ponto, com aquisição de alguns bens materiais e talvez participação em uma 

classe uma “letra” acima da qual pertencia.  

Não há muito espaço para falar sobre a participação nas decisões dentro 

ou fora das empresas, nos grupos político-sociais ou mesmo nas instituições 

públicas de seu entorno como escolas, equipamentos de segurança e de 

saúde, praças, parques ou outros, nem sobre desenvolver uma visão holística 

sobre seu “estar no mundo”, que lhe ajudaria a buscar por uma relação 

harmônica e justa com o mundo que o cerca, como pessoa e como profissional. 

E, para que as pessoas pensem de maneira diferente, é importante que sejam 

educadas de forma diferente e essa ampliação do espaço das artes é uma das 

proposições de Hernández (2000), que acredita que a arte: 
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[...] pode proporcionar-nos uma compreensão crítica de seu 
papel e de suas funções sociais e das relações de poder as 
quais se vinculam, além de sua mera apreciação ou do prazer 
que proporcionam. (HERNÁNDEZ, 2000. p. 135). 
 

Para ressignificar a concepção de arte nos espaços escolares, é 

importante apresentá-la como forma de expressão, que carrega também a 

filosofia, as crenças, os estilos de vida, a organização dos grupos sociais, entre 

outros aspectos, da época em que foram produzidas, fazem parte de um: 

[...] contexto social e histórico, o que nos possibilita conhecer 
como as sociedades do passado se organizavam e trabalhavam. 
Cada fato é o resultado de múltiplos e determinados fatores 
(econômico, político, cultural, institucional, tecnológico, criativo, 
desejo, etc.), o que faz com que a informação que possa derivar 
desses objetos seja enorme e que nos deparemos com uma 
proposta de caráter transdisciplinar (HERNÁNDEZ, 2000. p. 
135). 
 

 Outro pensador com papel importante quando falamos na arte e seu 

poderoso papel no conhecimento, professor e pesquisador em educação e 

educação artística, com pensamentos que podem ser associadas a qualquer 

nível de ensino, está Elliot Eisner (2002), que relaciona competências 

desenvolvidas na apreciação, reflexão e produção de artes que são também 

essenciais à aprendizagem em geral, como o hábito de questionar, 

estabelecendo relações qualitativas, diferente de muitas outras disciplinas nas 

quais as regras e as respostas corretas já estão postas, esse questionamento 

leva a descobertas, mostrando que os problemas podem ter mais de uma 

solução e que as perguntas podem ter mais do que uma resposta. Com a 

liberdade de admitir múltiplas perspectivas, as artes apresentam inúmeras 

maneiras de ver e interpretar o mundo e que nem as palavras como as 

conhecemos, nem os números, esgotam as possibilidades de conhecimento, 

ouse seja, os limites da nossa cognição não se restringem ao que pode ser 

descrito por nossa linguagem. 

Provocam a contaminação de sutilezas, tornando perceptíveis pequenas 

diferenças, que podem ter grandes efeitos, é uma maneira de dizer o que 

parecia impossível de ser dito, por meio do sentir, da ativação de sua poética 

para aquela nova modalidade de comunicação, favorecem experiências únicas, 
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que não aconteceriam em outros contextos, desvelam a variedade e o alcance 

de nossos sentimentos e emoções, ativam nossa Estesia: 

[...] termo [que] apresenta-se hoje em aliança com a palavra 
estética, tendo origem no grego aisthesis, que significa 
basicamente a capacidade sensível do ser humano para 
perceber e organizar os estímulos que lhe alcançam o corpo. 
Para além das questões ligadas à experiência estética, a estesia 
diz mais de nossa sensibilidade geral, de nossa prontidão para 
apreender os sinais emitidos pelas coisas e por nós mesmos. 
Seu contrário, a “anestesia”, é a negação do sensível, a 

impossibilidade ou a incapacidade de sentir. (MARTINS; 
PICOSQUE; GUERRA, 2010, p. 23) 
 

Por isso, as experiências artísticas não ficam apenas no campo das 

emoções, mas ensinam modos complexos de resolução de problemas, mesmo 

que os propósitos sejam múltiplos, também são múltiplos os caminhos e 

possibilidades de respostas, e estas ainda conforme as circunstâncias e as 

oportunidades. Assim, é um aprendizado que demanda a capacidade e a 

disposição de lidar com os imprevistos do trabalho à medida que ele acontece. 

Retomamos Eisner (2008), que defende que educandos que têm acesso 

ao apreciar, produzir e contextualizar a arte desenvolvem maior sensibilidade 

para imaginar e projetar situações ainda não vividas e acostumam-se a 

transpor mentalmente as imagens para o real, o que lhes possibilita estar mais 

atentos a formas e cenários, o que é um pressuposto para pensar melhorias na 

execução das atividades. 

O autor elenca uma série de contribuições que as artes podem trazer ao 

desenvolvimento dos educandos e, consequentemente, para sua 

aprendizagem de temas em geral. Para ele, as artes refinam e libertam a 

percepção de vícios do cotidiano, para melhor captar coisas novas e 

mudanças, como o andamento de uma música que se acelera ou se abranda, 

observam com mais foco e cuidado as relações entre coisas, fatos e pessoas. 

Com diversas possibilidades, a flexibilidade do propósito das artes dá espaço 

ao inesperado, às surpresas, desafiando conhecimentos estabelecidos e 

despertando maior interesse pelo objeto estudado. Estabelecem desafios, 

investigações críticas, soluções imaginativas, ajudam a pensar o mundo 

midiático, desenvolvem maior capacidade de usar os meios de comunicação, 



47 

 

seja transmitindo ou recebendo informações, também trabalha a disciplina, 

estimulando a reflexão sobre o que devemos ou não padronizar. 

 Há uma necessidade latente de renovar a educação e abrir espaço para 

uma nova cultura de escolarizar, o professor precisa oferecer atividades 

diferentes, para isso precisa pensar diferente, e as artes oferecem muitos 

caminhos para atrair, motivar e envolver, está presente em todos os contexto e 

momentos, em todas as culturas, documentando a diversidade, a riqueza e os 

contrastes de cada uma, desperta e encoraja a individualidade e nunca se 

esgota, tem intrínseca a característica de sempre guardar algo além do que 

está visível, gerando surpresas indefinidamente, e o que surpreende, sempre 

desperta o interesse e a curiosidade, que também é o que nos instiga a buscar 

qualquer saber.  

Infelizmente ainda não é perceptível para boa parte dos educadores e 

gestores que o caráter transdisciplinar da arte possibilita-lhe perpassar as 

demais áreas do conhecimento e, aliada ao saber científico, desenvolver e 

potencializar o aprendizado, já que envolve a capacidade humana de inventar e 

expressar, registrar e disseminar informações. Essas características são 

importantes na educação como um todo. Estão presentes na resolução de 

problemas e na inovação, em aulas práticas, como imitação da realidade, em 

estudos de caso, simulações e na necessidade de retratar, refletir e comunicar 

a própria realidade. Abraçando também a tecnologia, cada vez mais, oferece 

formatos diversos para que as descobertas e saberes sejam compartilhados, 

em forma de registros, ações com impacto no outro ou em comunidades 

virtuais, por exemplo.  

Aproximando o contexto das artes às inovações no processo de ensino-

aprendizagem e resgatando que as imagens compõem parte significativa de 

nosso aprendizado intra e extraescolar, Hernández (2000) defende um trabalho 

que vá além das artes visuais clássicas, inserindo o uso de videoclipes, 

internet, histórias em quadrinhos, objetos populares e da cultura de massa, 

rótulos e outdoors nas salas de aula, o que chamou também de estudo da 

cultura visual. 

O uso da arte nas próprias atividades de sala é um exercício muito 

valioso para que os educandos tenham experiências com variados estímulos 
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que acionem todos os seus sentidos, de maneira a provocar seus olhares para 

que possam perceber o diferente, as particularidades, o avesso, o incomum, e 

aproveitá-los como oportunidade de aprendizagem. A situação é por vezes tão 

rica, inovadora ou capaz de levantar o conhecimento prévio dos alunos, que 

modifica consideravelmente ou descarta totalmente a intenção que se tinha no 

ponto de partida, ou seja, cria um repertório para diversos contextos sociais, 

como o mundo do trabalho.  

Nesses casos a arte estaria sendo utilizada como estratégia pedagógica, 

entretanto, seu papel pode ser muito mais amplo ao ser incorporada na 

educação e no desenvolvimento de pessoas, independente do contexto e da 

idade. Muito mais que objeto, a arte é ideia e realização em si, que possibilita 

inúmeras experiências que despertam nossa percepção que:  

 

[...] não é simplesmente a coleta de dados sensoriais, pois o 
corpo perceptivo entrelaça-se com o sensível do mundo, em 
significações do seu ser no mundo. Para isso, utiliza-se também 
das referências anteriores, construídas em tantas outras 
percepções.  
A percepção é a fusão entre pensamento e sentimento que nos 
possibilita significar o mundo. Assim, o ser humano é a soma de 
suas percepções singulares, únicas. O estar atento ao mundo é 
um constante despertar. O homem percebe quando se torna 
consciente de suas próprias impressões. (MARTINS; 
PICOSQUE; GUERRA, 2010, p.107). 

 
A educação estética abre o olhar para o sensível, não necessariamente 

para o “belo”, e sim para releitura do que seria o belo no século 21. Aos poucos 

o sujeito vai organizando seu repertório, relacionando-o com o novo e 

apurando o olhar. 

Como uma revelação de uma verdade iminente ao próprio viver. 
Beleza, harmonia. É o que a mente humana tenta vislumbrar ao 
tentar compreender-se, na incessante busca de significados. 
Esta busca é de ordem transcendental, indo sempre além dos 
limites do dado e do existente, e tentando alcançar, nas 
realidades do cotidiano, uma realidade maior e mais visionária, 
novas formas de beleza, contexto para um novo sentido de vida 
(OSTROWER, 1990, p. 23). 
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 Para Shiller (2002), um dos primeiros e principais autores a tratar de 

educação estética, o contato com a arte é capaz de desenvolver o que ele 

chama de impulso lúdico, que seria fundamental para a humanização na vida 

em sociedade. Para ele, a educação estética, mais do que aprender a conviver 

com a arte, é capaz de modelar ou flexibilizar o pensamento e a capacidade de 

reflexão, que se refletem na ação, assim, uma educação para o sensível por 

ser um meio de tornar o conhecimento melhorado e eficaz para a vida, e 

também por despertar para a própria melhora do conhecimento.  

Também para Freire e Shor (1986), a educação estética é o próprio 

reflexo do processo pedagógico, ou seja, é a educação a própria obra de arte, 

na qual o educando torna-se, ele mesmo, arte e artista. Para ele todo ser que 

está em construção passa por um processo estético: 

Outro ponto que faz da educação um momento artístico é 
exatamente quando ela é, também, um ato de conhecimento. 
Conhecer, para mim, é algo de belo! Na medida em que 
conhecer é desvendar um objeto, o desvendamento dá “vida” ao 

objeto, chama-o para a “vida”, e até mesmo lhe confere uma 
nova “vida”. Isto é uma tarefa artística, porque nosso 
conhecimento tem qualidade de dar vida, criando e animando os 
objetos enquanto estudamos. (FREIRE, SHOR, 1986, p. 145). 
 

Nesse processo, o educando sempre em desenvolvimento, tem mais 

oportunidades de crescer e amadurecer humanamente, e a consciência de sua 

incompletude lhe permite dar forma ao próprio processo, enquanto cabe ao 

educador o papel de mediar esse processo de produção da obra de arte, e 

sendo responsável por ajudar o artista a compreender-se e a integrar essa arte 

produzida na sua vida. Mesmo em épocas diferentes e cada um com suas 

particularidades, tanto Shiller quanto Freire, defendem que o envolvimento com 

a própria educação, enquanto processo estético, desenvolve pessoas 

humanizadas, sensíveis, com maior capacidade de reflexão e que não se 

restrinjam à polarização do sensível versus o racional. Assim como Ostrower 

(1990), que afirma que a busca pela beleza, no sentido de harmonia, é natural 

do ser humano e de seu instinto natural de conhecer, descobrir e desenvolver-

se em um amplo sentido: 

Como uma revelação de uma verdade iminente ao próprio viver. 
Beleza, harmonia. É o que a mente humana tenta vislumbrar ao 
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tentar compreender-se, na incessante busca de significados. 
Esta busca é de ordem transcendental, indo sempre além dos 
limites do dado e do existente, e tentando alcançar, nas 
realidades do cotidiano, uma realidade maior e mais visionária, 
novas formas de beleza, contexto para um novo sentido de vida 
(OSTROWER, 1990, p. 23). 

Com essas características tão positivas em uma educação que 

contemple o uso das artes, por que não pensar nessas possibilidades para 

nossos alunos, tanto em relação a seu fazer profissional quanto a sua própria 

vida?  Não há intenção de subestimar, tampouco deixar de destinar atenção 

aos saberes técnicos e práticos, específicos e necessários para exercício com 

qualidade das atividades profissionais, mas é acreditar que também é 

necessário olhar para a educação profissional como um espaço e uma 

oportunidade de expandir essa formação, para que haja também qualidade na 

formação humana, cidadã e cultural. 

Seria um ganho possibilitar-lhes a criação em vez da simples 

(re)produção de ideias, a comunicação de uma própria opinião, em vez da 

passividade ou mera repetição de informações, e a reflexão que pode movê-lo 

para ações diferenciadas, em vez da alienação quanto ao funcionamento das 

instituições e das questões econômicas, sociais e ideológicas. Na sociedade da 

tecnologia e da informação: 

(...) o homem contemporâneo, colocado diante das múltiplas 
exigências, bombardeado por um fluxo ininterrupto de 
informações contraditórias, em aceleração crescente que quase 
ultrapassa o ritmo orgânico de sua vida, em vez de se integrar 
como ser individual e ser social, sofre um processo de 
desintegração. Aliena-se de si, de seu trabalho, de suas 
possibilidades de criar e de realizar em sua vida conteúdos mais 
humanos. (OSTROWER, 2014, p. 6). 

Mas quando há o contato com a arte, seja qual for a linguagem, o 

indivíduo é forçado a contestar a organização social, as próprias convicções e 

o que enxerga e sobre os outros e sobre si mesmos. A princípio, pode não ser 

um processo tranquilo, pois é obrigado pensar, ainda que pelo desequilíbrio ou 

estranhamento de proposições tão distantes do que se considerava verdade 

incontestável ou estrutural imutável, entretanto, é libertador, emancipador. 
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Quando nos deparamos com a arte, esperamos uma mensagem não 

apenas da obra, mas também do artista que, de variadas maneiras está 

agindo, atuando em sua realidade e uma mensagem a ser construída ou 

desconstruída por cada um e essa experiência se consolidará em 

conhecimento, mais ou menos consciente conforme o momento e as vivências 

de cada um.  

Por meio da observação, buscamos sua visão e relação com o mundo, 

se há uma discussão, qual seria seu posicionamento. O mesmo ocorre com 

educadores e educandos em seu constante processo de aprendizagem, em 

sua intenção de desenvolver a si e aos outros e de transformar realidades.  

 

3.2. LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: E AS ARTES 

COM ISSO? 

Nossa proposta pode parecer, para alguns, um tanto ousada, ineficiente 

ou descabida por defender que a aproximação e envolvimento dos educandos 

em ações relacionadas à arte, em suas mais diversas apresentações, 

linguagens e recursos, são capazes de melhorar a formação, oferecendo 

oportunidade de estabelecer contato com um universo conhecido por poucos 

com a intenção de despertar e incitar reflexões, abrir novas portas para o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social e melhores condições de 

interpretar e atuar no mundo de forma crítica e autônoma.  

Perceber, interpretar e compreender cada contexto que for 
articulado, irá influenciar a configuração do seguinte, ao se 
juntarem dados novos ou recombinarem os dados de uma 
maneira diferente. Portanto, sem que nos demos conta disso, 
cada contexto representa uma etapa num processo de 
aprendizagem da vida, visto que comparamos os resultados 
com nossas expectativas, as quais, eventualmente, poderemos 
reajustar em seguida. Assim, crescemos.                         
(OSTROWER, 1998, p. 162). 

Nos próximos parágrafos serão apresentadas informações importantes 

retiradas das principais legislações que regulamentam a educação profissional 

e suas relações com a proposição dessa pesquisa, o que pode auxiliar na 

compreensão de sua viabilidade e coerência com o que se espera oficialmente 
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dessa modalidade de ensino, principalmente, no que se refere à construção ou 

reformulação de planos de curso, propostas pedagógicas ou projetos políticos 

pedagógicos, e outros documentos que orientam a realização dos programas.  

 Como já apresentado, a educação profissional passou por muitas 

mudanças, classificações e objetivos. A última alteração, feita pela                  

Lei nº 11.741/2008, a denomina como Educação Profissional e Tecnológica, 

ampliando um pouco sua abrangência e, conforme estabelecido pelo          

Artigo 2° passa a abranger os cursos de “I - formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional; II - Educação Profissional Técnica de Nível Médio; III - 

Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação.”. 

É importante enfatizar que essa pesquisa considerou apenas os cursos 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, cujas diretrizes curriculares 

nacionais mais recentes foram estabelecidas pela Resolução Nº 6/2012, e dos 

programas de Aprendizagem Profissional, atualmente certificados como 

qualificação profissional, conforme o Decreto N° 9579/2018, já que foi a partir 

da atuação, observação e experimentações nestes que surgiu a motivação 

para explorar o tema proposto. Entretanto, a partir das orientações e intenções 

gerais da educação brasileira, estabelecidas até o ano de 2018, é possível 

considerar a proposta importante e viável para diversos níveis e modalidades. 

Uma característica comum entre os cursos destacados para a pesquisa 

é o público, sendo que na Aprendizagem Profissional, conforme a legislação, a 

idade é de 14 a 23 anos e 11 meses, enquanto que nos Técnicos de Nível 

Médio atendem participantes concluintes ou que estejam cursando o ensino 

médio, que deve ser finalizado antes da certificação do Técnico. Essa condição 

do ensino técnico abre espaço para diversas faixas etárias, contudo, o número 

maior está entre os adolescentes e jovens com até 19 anos, com 49% das 

matrículas, seguido de jovens/adultos entre 20 a 29 anos, com 29% das 

matrículas.  

Além da idade, os participantes de ambas as modalidades pertencem a 

classes socioeconômicas mais baixas. No caso da aprendizagem profissional, 

o maior motivo que os faz trabalhar ainda adolescentes é a necessidade 

precoce de contribuir com a renda familiar, ainda conciliando com o ensino 

médio e, os que buscam o ensino técnico precisam de uma formação 
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específica, porém, gratuita ou de baixo custo, e rápida, pois também têm 

urgência para iniciar, se recolocar ou retornar para o mercado de trabalho. 

 Por isso, os cursos têm duração de até dois anos e visam desenvolver 

nos participantes competências específicas para exercer determinada função. 

Os programas costumam ser enxutos e focados para rápida conclusão e 

inserção na área, considerando as demandas, evoluções e urgências do 

mercado, sendo atualizados constantemente para que se mantenham 

alinhados à necessidade de mão de obra, considerando, inclusive, o perfil e a 

vocação produtiva local e regional.  

Os títulos ofertados são muitos, variando conforme a região e porte das 

escolas, seguindo uma classificação definida pelo MEC - Ministério da 

Educação e Cultura, definida como eixos tecnológicos, para agrupar os cursos 

de acordo com suas características científicas e tecnológicas, e a Classificação 

Brasileira de Ocupações - CBO, de responsabilidade do MTE - Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

A construção do programa e informações de cada curso observará o 

eixo tecnológico ao qual pertence e as ocupações profissionais que atenderá, 

conforme o perfil de conclusão desenhado para cada um. Essas informações 

não mostram relação direta e, talvez, nem indireta, entre a educação 

profissional e o campo das artes, com exceção aos cursos dos eixos 

tecnológicos de produção cultural e design e de turismo, hospitalidade e lazer, 

ainda assim, o contato com as artes parece necessário em apenas alguns 

títulos, cujas ocupações demandem esse conhecimento para exercício da 

função. 

Contudo, além do conhecimento específico a cada área, os documentos 

e diretrizes oficiais, constantes em decretos, resoluções e leis, registram e 

estabelecem que também seja oferecida uma formação que vá além das 

atividades puramente técnico-profissionais, e que buscam desenvolver 

aspectos referentes à cultura, formação humana, cidadania e sociedade. Ainda 

assim, esses aspectos são muitas vezes considerados de menor importância 

ou até mesmo ignorados e mesmo que constem nos documentos educacionais 

das instituições por exigências legais, documentos estes que os educadores 

raramente conhecem, tendem a possuir pouco tempo e espaço no currículo e 
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ser trabalhados de forma superficial. A intenção é que sobre mais tempo para o 

treinamento técnico, no entanto, perde-se mais uma vez a chance de 

desenvolver sujeitos mais esclarecidos, com repertório ampliado para melhor 

conhecer a si e ao mundo e com maior probabilidade de agir em busca de 

direitos, igualdade e melhores condições materiais e imateriais de conduzir sua 

vida. 

A orientação e obrigatoriedade de não desenvolver apenas para 

conhecer os processos e procedimentos estritamente ligados a uma profissão, 

mas considerar sempre que são pessoas que buscam aprendizado para o 

trabalho e para a vida, coincide com as concepções de educação e com a 

proposta de nossa pesquisa, que aposta no constante crescimento do ser: 

As pessoas como se autocriam numa espiral aberta. À medida 
que elas crescem e se desenvolvem, e descobrem as suas 
próprias potencialidades, seu horizonte se alarga num mundo 
espiritual que se enriquece. Nunca se chega ao fim; ao 
contrário, quanto mais se aprofundar a individualidade de uma 
pessoa, tanto mais receptiva ela se torna às novas experiências.  
(OSTROWER, 1990, p. 23). 

Nessa infindável construção do ser, o sensível expresso e construído 

pela arte permeia a formação humana, desde a subjetividade até expressões e 

construções coletivas que, por sua vez, são o pano de fundo para o nascimento 

de sociedades e de sua cultura. As linguagens artísticas documentarão e 

retrarão mudanças na história, nas pessoas, no convívio social, na maneira de 

lidar com o mundo e com as descobertas, entre tantas outras instâncias da 

vida. 

No artigo 5º, da Resolução n.6/2012, que define as diretrizes 

curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, está 

descrita a finalidade dos cursos com a seguinte redação “proporcionar ao 

estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários 

ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-

tecnológicos, sócio-históricos e culturais.” [grifo nosso] (Brasil, 2012), deixa 

claro que o objetivo contempla o desenvolvimento humano tanto quanto o 

profissional. 

No mesmo documento estão os Princípios Norteadores e a Organização 

Curricular, dos quais destacaremos alguns trechos que falam da necessidade 
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de um olhar mais amplo para a educação profissional, abrindo espaço para, 

entre outras coisas, uma educação estética, do perceber-se e do perceber o 

mundo a sua volta com um maior repertório para vivenciar toda sua 

complexidade: 

Capítulo II - Princípios Norteadores 
Art. 6º São princípios da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio: 
I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no 
Ensino Médio e a preparação para o exercício das profissões 
técnicas, visando à formação integral do estudante; 
II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação 
nacional, na perspectiva do desenvolvimento para a vida social 
e profissional; 
III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua 
integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da 
proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular; 
IV - articulação da Educação Básica com a Educação 
Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração entre 
saberes específicos para a produção do conhecimento e a 
intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio 
pedagógico; 
V - indissociabilidade entre educação e prática social, 
considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos 
sujeitos da aprendizagem; 
VI - indissociabilidade entre teoria e prática no processo de 
ensino-aprendizagem; 
VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática 
pedagógica, visando à superação da fragmentação de 
conhecimentos e de segmentação da organização curricular; 
VIII - contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na 
utilização de estratégias educacionais favoráveis à 
compreensão de significados e à integração entre a teoria e a 
vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas 
dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e 
tecnologias a ele vinculadas; 
IX - articulação com o desenvolvimento socioeconômico-
ambiental dos territórios onde os cursos ocorrem, devendo 
observar os arranjos socioprodutivos e suas demandas locais, 
tanto no meio urbano quanto no campo; 
X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, 
considerando, entre outras, as pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as 
pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime 
de privação de liberdade, 
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XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, 
assim como dos povos indígenas, quilombolas e populações do 
campo; 
XII - reconhecimento das diversidades das formas de produção, 
dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes, as 
quais estabelecem novos paradigmas; 
XIII - autonomia da instituição educacional na concepção, 
elaboração, execução, avaliação e revisão do seu projeto 
político-pedagógico, construído como instrumento de trabalho da 
comunidade escolar, respeitadas a legislação e normas 
educacionais, estas Diretrizes Curriculares Nacionais e outras 
complementares de cada sistema de ensino; 
XIV - flexibilidade na construção de itinerários formativos 
diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e 
possibilidades das instituições educacionais, nos termos dos 
respectivos projetos político-pedagógicos; 
XV - identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, 
que contemplem conhecimentos, competências e saberes 
profissionais requeridos pela natureza do trabalho, pelo 
desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, 
econômicas e ambientais; 
XVI - fortalecimento do regime de colaboração entre os entes 
federados, incluindo, por exemplo, os arranjos de 
desenvolvimento da educação, visando à melhoria dos 
indicadores educacionais dos territórios em que os cursos e 
programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
forem realizados; 
XVII - respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo 
de ideias e de concepções pedagógicas. (BRASIL, 2012, grifo 
nosso). 

 Se os princípios norteadores devem ser considerados na formulação de 

qualquer curso de habilitação técnica, são muitos os itens que, além dos 

objetivos em formar bons profissionais, mostram a preocupação em oferecer 

uma formação integral, considerando valores estéticos, políticos e éticos, o 

desenvolvimento enquanto sujeito com o direito de conhecer e construir sua 

história, o desenvolvimento para uma participação ativa na vida social e, um 

ponto muito importante para que propostas como as nossas possam ser 

acolhidas, a liberdade, autonomia e incentivo para propostas diferenciadas nas 

práticas pedagógicas de cada instituição, contanto que respeitem as 

legislações vigentes.  

No que se refere à Aprendizagem Profissional, apesar de já ter sido 

focada em apenas ensinar e exercitar o que se relacionava aos ofícios a serem 
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exercidos, ao longo do tempo seus objetivos foram alterados e, principalmente, 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente, passou a abranger mais do que a 

qualificação profissional e passou considerar que, estando ainda os 

adolescentes e jovens em desenvolvimento, é fundamental que haja um 

trabalho voltado para sua formação humana e social. 

A função do programa continua sendo a inserção dos jovens e 

adolescentes no mundo do trabalho, de forma segura, com direitos garantidos, 

com a obrigatoriedade de permanência na escola, acompanhamento e 

formação necessária, por isso, os cursos de aprendizagem são desenhados e 

certificados por áreas profissionais que compõe a parte específica e 

contemplam os conteúdos e habilidades requeridas para o desempenho das 

ocupações objeto da aprendizagem, conforme descritas na CBO, além de 

considerar como parte integrante do curso todas as atividades desenvolvidas 

na empresa, o que é chamado de aprendizagem prática.  

Apesar de haver autonomia para que as instituições definam também a 

carga horária prática em seus programas, contanto que represente no mínimo 

cinquenta por cento e, no máximo, oitenta por cento do total de horas, o tempo 

que os aprendizes passam nas empresas tende a ser sempre o maior, ou seja, 

as habilidades profissionais serão exercitadas largamente, o que não quer dizer 

que a consciência e reflexão sobre as ações serão estimuladas, até porque, 

mesmo sendo obrigatória a nomeação de um tutor ou uma tutora, e havendo 

contato e aprendizagem com outros colaboradores, não haverá nas empresas 

um educador. 

 Assim, a demanda de oportunizar situações que estimulem o 

pensamento crítico, a reflexão e o autodesenvolvimento ficam a cargo da 

instituição formadora e as diretrizes curriculares estabelecidas no Artigo 10 da 

Portaria Nº 723/2012 do MTE, além do conteúdo específico, listam também os 

chamados conteúdos de formação humana e científica, devidamente 

contextualizados, nos quais destacamos o que entendemos receber 

contribuição significativa do contato e do envolvimento com a arte e a 

criatividade: 

a) Comunicação oral e escrita, leitura e compreensão de textos 
e inclusão digital; 
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b) Raciocínio lógico-matemático, noções de interpretação e 
análise de dados estatísticos; 
c) Diversidade cultural brasileira; 
d) Organização, planejamento e controle do processo de 
trabalho e trabalho em equipe; 
e) Noções de direitos trabalhistas e previdenciários, de saúde e 
segurança no trabalho e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 
f) Direitos humanos, com enfoque no respeito à orientação 
sexual, raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião política; 
g) Educação fiscal para o exercício da cidadania; 
h) Formas alternativas de geração de trabalho e renda com 
enfoque na juventude; 
i) Educação financeira e para o consumo e informações sobre o 
mercado e o mundo do trabalho; 
j) Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; 
k) Educação para a saúde sexual reprodutiva, com enfoque nos 
direitos sexuais e nos direitos reprodutivos e relações de 
gênero; 
l) Políticas de segurança pública voltadas para adolescentes e 
jovens; e 
m) Incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
com enfoque na defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania. (BRASIL, 2012). 
 

As diretrizes orientam de forma enfática que a educação profissional 

deve ser para seres humanos integrais e não para máquinas. Novamente 

visualizamos a importância das artes para educar os sentidos, expandir o 

pensamento e estimular a criatividade. Para melhor sintetizar e exemplificar 

essas possibilidades, classificamos alguns trechos destacados nos princípios 

norteadores em três categorias: atuação social, desenvolvimento do sujeito e 

concepção de educação, que de certa forma representam três importantes 

preocupações de nossa pesquisa com relação à educação profissional.  

 

Arte para atuação social: 

§ Indissociabilidade entre educação e prática social; 

§ Desenvolvimento para a vida social e profissional; 

§ Integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento 

e a intervenção social; 

§ Reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos 

processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes. 

§ Diversidade cultural brasileira; 
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§ Direitos humanos, com enfoque no respeito à orientação sexual, raça, 

etnia, idade, credo religioso ou opinião política; 

§ Formas alternativas de geração de trabalho e renda; 

§ Educação para a saúde sexual reprodutiva, com enfoque nos direitos 

sexuais e nos direitos reprodutivos e relações de gênero; 

§ Políticas de segurança pública;  

§ Incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente. 

 

Arte no desenvolvimento do sujeito: 

§ Historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; 

§ Reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim 

como dos povos indígenas, quilombolas e populações do campo; 

§ Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 

§ Comunicação oral e escrita, leitura e compreensão de textos e inclusão 

digital; 

§ Raciocínio lógico-matemático, noções de interpretação e análise de 

dados estatísticos; 

§ Noções de direitos trabalhistas e previdenciários, de saúde e segurança 

no trabalho e do estatuto da criança e do adolescente - eca; 

§ Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; 

§ Educação para a saúde sexual reprodutiva, com enfoque nos direitos 

sexuais e nos direitos reprodutivos e relações de gênero; 

§ Educação financeira e para o consumo. 

 

Arte na concepção de educação: 

§ Autonomia da instituição educacional na concepção do seu projeto 

político-pedagógico; 

§ Integração com a ciência, a tecnologia e a cultura base da proposta 

político-pedagógica e do desenvolvimento curricular; 

§ Articulação da educação básica com a educação profissional e 

tecnológica; 

§ Articulação ensino médio formação integral do estudante; 
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§ Pesquisa como princípio pedagógico; 

§ Interdisciplinaridade no currículo e na prática pedagógica; 

§ Superação da fragmentação de conhecimentos; 

§ Perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem 

conhecimentos, competências e saberes profissionais requeridos pela 

natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas 

demandas sociais, econômicas e ambientais; 

§ Respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas. 

§ Organização, planejamento e controle do processo de trabalho e 

trabalho em equipe. 

Essa classificação ajuda a visualizar que os elementos estabelecidos na 

legislação coincidem com as questões que apresentamos até então e que 

podem ser enriquecidos diretamente ou indiretamente se houver um trabalho 

que se utiliza da arte como mediadora.  

A intenção de apontar na legislação tais aspectos é instrumentalizar 

educadores e gestores que enxergam as potencialidades da proposta de nossa 

pesquisa, de maneira que educadores, coordenadores e gestores possam 

incorporá-la em seus planos de aula e propostas pedagógicas com a 

segurança de que estão atendendo o que a lei determina, ou seja, é um 

embasamento que serve para a criação e reconstrução de estratégias 

pedagógicas e para argumentação diante de uma equipe e gestão mais 

resistente ou conservadora. 

Caminhos e alternativas é o que não nos falta na educação, assim, não 

descartamos que as diretrizes mencionadas possam ser alcançadas das mais 

diversas formas, e nossa LDB nos garante o princípio constitucional e legal do 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, por isso, buscamos 

também um espaço para as artes, que ocupam espaço na vida de homens e 

mulheres desde sempre para representar suas vivências, aprendizados e 

emoções, muito antes de qualquer ideia do que hoje entendemos por 

educação. 
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4. ARTE E CRIATIVIDADE: ESPAÇOS IMPULSIONADORES  

 

 

O criar só pode ser visto num sentido 
global, como um agir integrado em um 
viver humano. De fato, criar e viver 
interligam-se. 

(OSTROWER, 2014, p. 5). 
 
 

A última etapa de nosso trabalho é uma proposição acerca de espaços 

que impulsionem o encontro com a arte, em diversas formas de interação, tal 

qual, apresentado e justificado nos capítulos anteriores.  

Espaços diferenciados e modernos já são discutidos e desenvolvidos na 

educação, em sua maior parte, por instituições privadas de maior porte 

econômico e universidades públicas, com parcerias e apoio externos, porém, 

até pouco tempo os espaços considerados diferenciados nas escolas tratavam-

se apenas de laboratórios voltados para aulas de química, física e biologia, os 

laboratórios de ciências e, mais recentemente, os laboratórios de informática 

que podem ser utilizados a favor de qualquer área do conhecimento.  

Contudo, é importante ressaltar que a maior parte das escolas de nível 

fundamental, médio e até algumas que ofertam habilitações técnicas e 

qualificação profissional, dentro da esfera pública, geralmente não possuem 

esses espaços que, quando existem, geralmente não estão bem estruturados 

em termos de equipamentos, manutenção e conhecimento para um uso que, 

realmente, possa ser considerado como um diferencial na formação dos 

alunos.  

As instituições particulares de ensino básico e educação profissional e 

as de nível superior, nesse caso públicas e privadas, tendem a ter espaços 

melhor preparados, logo, com melhor aproveitamento, geralmente por 

investimento próprio ou externo, principalmente no caso das universidades 

públicas. Os laboratórios também estão fortemente presentes na indústria e na 

agropecuária, em parceria com universidades ou com seus próprios 

pesquisadores. Assim, encontramos grande diversidade desses espaços para 

aprendizagem prática, dentro e fora das instituições de ensino, de diversos 
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segmentos: análises ambientais, robótica, industriais, farmacêuticos, 

alimentícios, análise de materiais, informática e outros dentro do segmento de 

tecnologia, assim como na área da saúde e da biologia, entre muitos outros. 

 A palavra laboratório carrega fortemente a ideia da prática, de “mão na 

massa”, de uma sala equipada com diversos instrumentos, máquinas, 

equipamentos, insumos, entre outros, que permitam observar, testar, 

experimentar, analisar, investigar e desenvolver algo em um ambiente 

controlado, sem interferência externa, conferindo veracidade aos resultados, 

tanto os positivos quanto os negativos, e capaz de garantir segurança de que, 

neste momento de descobertas, não haverá nem exposição pública, nem 

graves consequências para as pessoas e para o ambiente físico ou natural, 

caso ocorram erros, acidentes e efeitos inesperados, pois em um espaço 

controlado é mais fácil contê-los. 

Essa característica de espaço para prática, com estrutura para o 

desenvolvimento das ações e segurança para experimentar sem graves 

prejuízos com erros e protegido de grande exposição amplia a concepção de 

laboratório para uma infinidade de campos de estudo. Alguns com maior 

necessidade de insumos e equipamentos, outros que terão como foco as 

propostas e condução das práticas independente de recursos, por isso, pode 

haver laboratórios de comunicação com diversos equipamentos audiovisuais, 

mobiliário e design projetados para simular uma estação de rádio ou TV, ou 

ainda uma agência de publicidade, assim como haverá laboratório de como se 

comunicar bem em público ou realizar um briefing com o cliente para qual 

desenvolverá uma campanha, nesses casos os equipamentos e insumos do 

espaço importam menos e o foco pertence às ações e interações conduzidas e 

realizadas pelas pessoas, nesse caso, é também chamado de oficina. 

 Fica claro então que os laboratórios existem principalmente para criar 

e/ou desenvolver, testar e/ou experimentar algo, material ou imaterial, que se 

deseja e ainda não existe ou tenha necessidade de ser melhorado ou resolvido. 

Nas duas situações busca-se um ganho, uma recompensa, uma alternativa, 

uma experiência que, nem sempre ocorre conforme idealizada, mas fará parte 

do que aquele sujeito ou aquele grupo conhece, do que sabe, do que viveu e 

de suas próximas produções e interações.  
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 E quando falamos em artes? Esse é mais um dos aspectos que torna o 

campo das artes tão amplo, pois esta pode ser observada, vivenciada e 

produzida em múltiplos locais, com variados recursos e nas mais diversas 

condições, portanto, não possuir um espaço especialmente designado para 

isso não impede a realização de ações que a envolvam. Contudo, assim como 

os laboratórios citados anteriormente, um espaço projetado pode ser capaz de 

impulsionar experiências mais profundas e significativas, principalmente para 

aqueles pouco ou nada estimulados a envolver-se e se expressar por meio de 

linguagens artísticas. 

 

Figura 1 - Ateliê de artes plásticas 

 
Fonte: Bezamat Arquitetura projeto Le Quartier, 2019. 

 

O termo laboratório geralmente não é o mais comum quando pensamos 

no espaço de trabalho de um artista, apesar de ser utilizado em muitas escolas 

que contam com uma sala dedicada e organizada para as atividades das aulas 

de artes, e em oficinas de música, teatro, dança ou cinema, ou seja, práticas 

que dependem de pouco ou nenhum material, mas que possibilitam a criação, 

o exercício e a reflexão sobre o que está sendo desenvolvido. Em escolas 

particulares de Ensino Básico é comum haver no mínimo uma sala para essas 
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ações, seja como parte do currículo ou como atividades complementares, como 

veremos na sequência de figuras a seguir (FIG. 2 a 6). 

 

Figura 2 - Sala de música 1 

  
Fonte: Colégio Sagrado Coração, Curitiba-PR, 2019. 

 

 

Figura 3 - Sala de música 2 

 

Fonte: Colégio Sagrado Coração, Curitiba-PR, 2019. 
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Figura 4 - Sala de música 3 

 
Fonte: HW Arquitetos, Colégio GGE, Caruaru - PE, 2019. 

 

 

Figura 5 - Sala de música 4 

 
Fonte: Colégio Vértice, São Paulo-SP, 2019. 
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Figura 6 - Sala de dança e teatro 1 

 

Fonte: Colégio Vértice, São Paulo-SP, 2019. 

 

 

Figura 7 - Sala de dança e teatro 2 

 

Fonte: Colégio Vértice, São Paulo-SP, 2019. 

 

 No caso dos espaços físicos, voltados em especial para artes plásticas, 

comuns em instituições particulares (FIG. 8 e 9) e em algumas poucas 

públicas, também são usados os termos ateliê ou estúdio, que carregam ideia 

semelhante aos laboratórios, pois são espaços do ofício de artesãos ou artistas 

que trabalham com a criação e produção de arte, logo, é o local onde podem 

experimentar, manipular e combinar diversos materiais, iniciar, interromper e 
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retomar seus trabalhos de um ou mais tipos de arte, até que estejam 

finalizados e prontos para serem entregues, vendidos ou expostos. Ações 

estas atreladas ao fazer artístico, porém, que desenvolvem também 

competências para qualquer área profissional. 

 

Figura 8 - Sala de artes 1 

  
Fonte: Colégio Vértice, São Paulo - SP, 2019. 

 

Figura 9 - Sala de artes 2 

 
Fonte: Colégio Vértice, São Paulo - SP, 2019. 

 

Conforme a descrição de espaços apresentada, suas características e 

práticas, entendemos que é importante proporcionar um local, dentro da 
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educação profissional, com o objetivo de favorecer ações mediadas pela arte, 

com recursos, condições e estímulos para o livre exercício da criatividade, do 

contato e de reflexões acerca do que e como a arte nos toca, como podemos 

produzir algo que tocará o outro ou a si mesmo, apresentar a muitos e reforçar 

em alguns que existe diferentes maneiras de enxergar seu estar no mundo e 

como o novo olhar pode influenciar um novo sentir, um novo pensar e um novo 

agir. 

 

4.1. ESPAÇOS DE CRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Atualmente temos exemplos de empresas privadas, instituições 

culturais, governamentais e de ensino que possuem um espaço maker para 

que alunos e frequentadores possam criar e prototipar projetos, exercitando e 

testando teorias, experimentando novas formas e materiais, sendo criativos e 

aplicando essa criatividade com os mais diversos objetivos e intenções, 

particulares ou coletivos, portanto, potencializando o aprendizado e viabilizando 

a materialização de uma ideia que dará frutos no mundo do trabalho, por meio 

de investidores, Startup’s, financiamentos coletivos, cooperativas, entre outras 

possibilidades.  

Além de escolas particulares de ensino básico, em São Paulo podemos 

destacar a rede FAB LAB LIVRE SP, fruto de uma parceria entre a Prefeitura 

Municipal de São Paulo e o  Instituto de Tecnologia Social - ITS BRASIL, e que 

são espaços de criatividade, aprendizado e inovação abertos a todos 

interessados em desenvolver e construir projetos, ou a rede do projeto do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, chamado de Laboratório Aberto – 

SENAI, aberta a inventores, empreendedores, Startups, micro e pequenas 

empresas de base tecnológica, incubadas ou não, há também laboratórios de 

experiências em processo criativo em universidades, espaços makers de 

empresas, que geralmente são abertos ao público, e oferecem essa 

infraestrutura a pessoas que possuem ideias, porém, não têm condições para 

desenvolvê-la, priorizando aqueles de autoria própria, que sejam inovadores, 

façam um uso crítico da tecnologia, com aplicação consciente de materiais. De 

fato, é possível encontrar diversas iniciativas nesse sentido, infelizmente, em 
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número muito inferior ao que seria necessário, dadas as dimensões do país e 

desigualdades sociais, distâncias geográficas e interesse de investidores. 

 

Figura 10 - Primeiro Fab Lab Livre SP 1 

 
 

Fonte: São Paulo São. Cidade Tiradentes, São Paulo-SP.  Foto: Fabio Arantes / Secom. 2019. 
 

 

Figura 11 - Primeiro Fab Lab Livre SP 2 

 
Fonte: Fab Lab Livre SP, São Paulo-SP, 2019. 
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Figura 12 - SENAI Fab Lab 

 

Fonte: Agência de Notícias CNI, SENAI Rio de Janeiro, 2019. 
 

Esses espaços possibilitam que alunos e não alunos possam tornar-se 

produtores de tecnologia e não apenas consumidores, incentivando a 

aprendizagem interdisciplinar e o protagonismo do estudante, e potencializando 

o ensino de ciências, tecnologia, engenharia, matemática e, em alguns casos, 

também de artes, com o grande diferencial de oferecer ferramentas e materiais 

simples (baixa tecnologia), como materiais de papelaria, marcenaria e/ou, 

ainda, costura, até equipamentos modernos e de precisão (alta tecnologia), 

como impressora 3D, cortadora laser, scanner 3D, cortadora de vinil. 

A estrutura dos exemplos acima pode contribuir para a realização de 

produções em várias linguagens artísticas e de exercícios de criatividade e 

poderia ser utilizada como referência para o desenvolvimento de um projeto 

que atendesse nossa proposição. No entanto, se por um lado oferece 

tecnologia, conhecimento e estrutura para experimentar, produzir e refletir 

sobre arte digital ou sobre o desenvolvimento e contextos da arte 

contemporânea, por outro, sua configuração física pode limitar a realização de 

outras atividades. Dependendo do espaço disponível para circulação e da 

localização dos equipamentos e do mobiliário, há grande impacto na segurança 

e na viabilidade de algumas ações, tais quais aquelas que dependam de 

movimentação, interação entre os participantes, observação cuidadosa em 

múltiplas direções, experimentação com sons, cores, luzes e que explorem os 
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cinco sentidos, além de percepções e emoções, ou seja, a amplitude do 

espaço é muitas vezes necessária, pois a prática, o envolvimento, o fazer são 

imprescindíveis para esse aprendizado, como enfatiza Ostrower: 

Quando as pessoas participam ativamente da feitura de formas, 
vendo-as nascer sob suas mãos – nem que sejam poucos 
traços – não só se cria uma situação afetiva imediatamente 
carregada de associações, como também o exemplo concreto é 
sempre mais eloquente do que explicações abstratas. 
(OSTROWER, 2013, p. 26). 

Retomamos que a nossa pesquisa defende na importância de que 

alunos da educação profissional tenham oportunidade de se aproximar da arte, 

considerando-a parte importante do desenvolvimento humano, desde registros 

históricos e culturais ao longo do tempo, também como reflexo do pensamento, 

crenças e comportamentos dos povos, principalmente, em uma sociedade na 

qual são impelidos a produzir (trabalhar) freneticamente para consumir em 

escala ainda maior e menos consciente, o que faz com que ocorra um 

processo orientado no sentido oposto ao da singularidade, que para Ostrower 

(2013), é um processo que aliena as pessoas de sua espontaneidade criativa e 

de seu potencial sensível, um verdadeiro processo de dessensibilização das 

pessoas, que as incapacita para o uso das oportunidades oferecidas. 

Assim, se é a arte um abrangente meio de expressão e comunicação e 

via de reflexão crítica sobre a sociedade e sobre si mesmo, amplia as 

possibilidades de descoberta e experimentação de emoções e sensações 

resgatando características muitas vezes esquecidas ou desvalorizadas em nós 

enquanto seres humanos e trazendo luz à nossa consciência enquanto seres 

sociais.  

A educação profissional também é oportunidade para ampliar 

referências e estimular a construção de um repertório sobre a cultura visual e a 

percepção sensível do mundo, contribuindo para interpretação dos milhares de 

signos e intenções que permeiam todos os tipos de comunicação e relação. 

Jamais estaremos sós no mundo, nem enquanto profissional, nem enquanto 

sujeitos, e quantas são as situações que demoram ou deixam de ser resolvidas 

por não sermos capazes de interpretar os sinais, as cores, a intensidade dos 

sons.  
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Além do objetivo de desenvolver competências técnicas para as 

determinadas ocupações, qualquer educador tem como compromisso 

desenvolver seus aprendizes para uma vida melhor e não é apenas a 

promessa de uma colocação profissional com boa remuneração que abre 

caminhos, é importante abrir o pensar e o sentir para outras experiências sobre 

“estar” no mundo. Conhecimentos específicos da profissão e do mercado serão 

fundamentais para atuar na educação profissional, porém, é possível ir além. 

Ser um mediador também entre a arte e seus alunos está ao alcance de 

qualquer educador, servindo também de oportunidade para seu próprio 

desenvolvimento.  

A nutrição estética, da qual já comentamos, se assemelha ao papel 

daquele que se dedica a ensinar em qualquer situação. Se ao mediador de 

artes cabe buscar conhecimento e referências de obras, autores e contextos, 

para selecionar quais farão mais sentido a seu público, com o objetivo de 

provocar leituras que possam desencadear reflexões e, consequentemente, 

ampliar as redes de significação do fruidor, dentro de uma escola, qualquer 

mediador tem o compromisso de instigar, sensibilizar e auxiliar na construção 

de sentidos, no encontro, desconstrução e construção de novos conhecimentos 

e percepções. Ainda para aqueles que não estejam habituados a trabalhar com 

artes, considerando esse processo de mediação, pode aos poucos trabalhar 

sob essa perspectiva, por meio de buscas e experiências particulares ou em 

conjunto com outros educadores, equipes educativas de espaços artístico-

culturais, parcerias com estudantes ou profissionais em artes, cultura e 

criatividade. Para Martins et al (2010): 

Um livro, uma história, um conto bem contado, um vídeo, uma 
montagem de exposição com boa curadoria, um catálogo ou 
programa de espetáculo podem ser também mediadores 
instigantes. E não se pode esquecer das esculturas nas praças, 
os murais nos bancos e outros espaços, os grupos amadores de 
música, dança e de teatro. (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 
2010, p. 131). 
 

Logo, é possível implementar um trabalho que aproxime as artes e suas 

linguagens das instituições de educação profissional, e é fundamental que esse 

contato possibilite que sejam participantes ativos do processo de observação, 
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experimentação, criação e reflexão, não com a intenção de transformá-los em 

artistas, nem de incluir no currículo aulas dispersas sobre arte, mas 

proporcionar momentos para exercícios de criação e expressão, em espaços 

internos e externos. 

Falando de espaços e prática, na educação profissional, as instituições 

costumam ter, predominantemente, salas de aula tradicionais, para as 

chamadas aulas teóricas, com lousa, carteiras, mesa de professor e, 

dependendo do padrão financeiro, computador com internet, sistema de som e 

datashow, possibilitando o uso de estratégias pedagógicas que envolvam o uso 

de tecnologias audiovisuais.  

As mesmas instituições estão habituadas a contar com laboratórios 

específicos para as práticas dos cursos que realizam, como enfermagem, 

radiologia, gastronomia, análises clínicas, informática, farmácia, estética, 

teatro, entre outros no segmento de serviços e comércio, e metrologia, 

comandos elétricos, automação industrial, hidráulica, técnicas digitais e outros, 

no segmento da indústria, portanto, estão familiarizadas a adaptar locais que 

anteriormente eram salas de aula convencionais ou, já constam nos projetos de 

prédios que são construídos especialmente para abrigar essas escolas. 

Frequentemente, suas práticas também incluem preparar um espaço que vá 

além da tradicional lousa (comum ou eletrônica), cadeiras (frequentemente 

ainda organizadas em fileiras) e muitas já com um computador com acesso à 

internet e um projetor, além de materiais solicitados para aulas específicas, 

conforme disponibilidade de cada escola.  

Considerando este cenário, a possibilidade de contar com outro 

ambiente diferenciado aproxima-se mais de ser possível e viável, pois as 

instituições já estão habituadas a essas transformações físicas de seus 

espaços.  

Nossa proposição para instituições de ensino apresentará uma ideia 

principal, que se trata da criação de um espaço, reunindo as concepções de 

uma sala projetada para experimentações envolvendo apreciação, produção e 

reflexão acerca da arte, de acordo com todos os objetivos já elencados. Além 

da proposta deste espaço, apresentaremos algumas sugestões para ambientes 
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e escolas que não comportem mudanças estruturais ou demande um tempo 

muito longo para essa articulação. 

A primeira delas é de fato contar com um espaço físico dedicado ao 

exercício da criatividade e exploração do mundo e de si por meio das 

linguagens artísticas. O espaço surge como oportunidade de estimular, 

exercitar e compartilhar a percepção consciente, que é uma das premissas 

para a criação, em seu sentido mais significativo e mais profundo, (Ostrower, 

2014). Deve ser um local organizado de forma a proporcionar a união de 

recursos comuns a estúdios ou ateliês e laboratórios de criação e, dependo da 

extensão e do orçamento, algumas ideias e equipamentos dos espaços 

makers, porém, estes últimos não são a prioridade e, havendo necessidade, 

criações podem ser projetadas para execução nos espaços compartilhados e 

disponíveis para a comunidade, como alguns que apresentamos. 

O mais importante é que seja um espaço que acomode no mínimo vinte 

e no máximo quarenta participantes sentados, deitados ou em movimento de 

forma segura, devendo ser essa acomodação limpa e confortável, com 

possibilidades múltiplas de iluminação, som e temperatura, equipamento 

audiovisual, com projeção em mais de uma direção, uma parede espelhada, 

uma parede com lousa de vidro e, quando possível, lousa eletrônica conectada 

a um computador com acesso à internet. É imprescindível contar com 

isolamento acústico, para garantir a liberdade na realização das ações, sem 

comprometer outras atividades educacionais a instituição, equipamentos 

tecnológicos para pesquisa como tablets ou notebooks e mobiliário flexível, 

possibilitando diversos encaixes e configurações, como círculo com o total de 

participantes, mesas de trabalho que permitam a organização em equipes 

grandes e pequenas, ou ainda, empilhadas e reservadas à parte para liberação 

total do espaço. Quanto mais confortável, criativo e funcional for esse 

mobiliário, melhor.  

Podem ser disponibilizados materiais de papelaria como papéis de 

diferentes cores, texturas e gramaturas, colas, tesouras, réguas, canetas 

hidrográficas, giz de cera, tinta e pincéis, argila e/ou massa de modelar, 

pedaços de tecidos e linhas, entre outros, porém, é importante priorizar o uso 

de materiais sustentáveis, recicláveis ou reutilizáveis, de preferência aqueles 
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que sejam de menor impacto ambiental quanto a seu descarte e 

decomposição. 

 Também são necessários cavaletes com flipcharts, telas ou outros 

suportes para desenho e pintura, quebra-cabeças, blocos de montagem ou 

brinquedos com partes que se encaixem em diversas combinações, tecidos, 

acessórios e figurinos e muitos outros. Todos organizados, identificados e com 

instruções de uso e armazenamento, sendo essencial que seja construída a 

cultura de espaços compartilhados, como os próprios espaços makers, de que 

todos e cada um são responsáveis pela manutenção, conservação e uso 

consciente do espaço e dos materiais, assim como a organização após cada 

ação, possibilitando o uso continuado para o desenvolvimento de outros 

projetos no espaço. 

A exploração de sons e de experimentações musicais também é uma 

possibilidade muito rica e com grande poder de envolvimento. Assim a 

disponibilização de instrumentos básicos que possam acompanhar atividades 

que explorem essa linguagem, como violão, pandeiro, chocalhos e outros 

instrumentos de percussão, tanto aqueles advindos da cultura indígena ou afro-

brasileira, quanto alguns populares em outras culturas, mas já muito utilizados 

no Brasil, principalmente entre os mais jovens, como o cajon e o ukulelê.  

A intenção não é substituir temas do respectivo currículo de cada curso 

por aulas de música, embora seja um espaço multidisciplinar que possa 

também ser utilizado nesse sentido, contudo, a proposta é ampliar o contato, a 

troca, as percepções e as reflexões sobre essa arte, principalmente porque em 

todas as culturas e classes sociais as pessoas se manifestam por meio da 

linguagem musical, logo, há algo de familiar a todos, que pode promover um 

intercâmbio de culturas, ideias e ideologias, sentimentos e emoções, 

contribuindo para conhecer e refletir sobre os significados e objetivos de 

palavras e sons quando organizados em uma determinada forma, bem como 

abrir espaço para novas sensações e percepções, para além do mundo até 

então conhecido e do gosto musical construído, geralmente, a partir de 

referências fortemente influenciadas pelas grandes mídias, com interesses 

sociais e políticos no mínimo duvidosos.  
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Além disso, a música é um dos principais movimentos de resistência, 

por meio do qual foi possível conservar características de culturas e povos 

violentamente reprimidos, alguns quase que totalmente aniquilados, e outros 

costumes que se perderam com o passar do tempo, mas permanecem por 

meio de ritmos e canções, que nos contam muitas histórias. Impossível não 

ressaltar a música como uma das principais artes utilizadas para denunciar 

situações de injustiça e de violência, de forma direta ou velada, buscando 

driblar a vigilância, enquanto se conservava como um dos poucos recursos 

para gritos de liberdade. História essa que não se encerrou com as ditaduras 

derrubadas, pois, frequentemente, a música ainda é a voz das minorias 

denunciando as condições desiguais e desumanas que nunca deixaram de 

permear muitas sociedades. 

Outros recursos estruturais importantes para compor esse espaço, por 

possibilitarem mais transformações no espaço e diversificação de seu uso são 

painéis expositores, simples, móveis, de material leve, porém resistente, que 

podem ser utilizados em exposições A ser observada pelos estudantes ou para 

aquelas produzidas por eles. Os expositores também são úteis para a criação 

de ambientes dentro desse espaço, já que podem simular paredes, compor 

corredores, labirintos entre outros.  novamente, outro recurso simples, porém, 

de grande utilidade na composição de ambientes, são módulos de madeira 

que, quando organizados lateralmente podem criar uma espécie de mini palco,  

mas quando agrupados podem compor algo semelhante a uma plateia no 

modelo auditório, mais uma vez proporcionando a transformação em um novo 

espaço capaz de receber outras concepções de criação, artística ou não.  

  Em um cenário favorável, este espaço de criação deve ser amplo o 

suficiente para ser dividido em dois ambientes, separados, por exemplo, por 

amplas portas de vidro, possibilitando a integração tanto quanto maior 

organização dos materiais e recursos, dedicando uma  dessas alas para 

atividades manuais, tendo de um lado bancadas (de fácil limpeza e com 

superfície resistente a riscos de estiletes ou outras ferramentas) e cadeiras ou 

banquetas, pias de apoio para a limpeza e preparação de determinados 

materiais, armários, onde os participantes teriam melhor acesso aos materiais 

para pinturas e artes manuais, o piso e as paredes devem ser de fácil limpeza, 
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proporcionando maior liberdade para trabalhar com materiais e técnicas 

diversificadas.  Também poderiam estar instalados os equipamentos básicos 

de um espaço Maker, considerando situações nas quais sua aquisição é 

possível.  

A outra parte do espaço, ou seja, do outro lado da parede de vidro, seria 

o espaço de maior flexibilidade para transformações e arranjos, conforme as 

atividades a serem realizadas, onde estariam as cadeiras multifuncionais,  ar 

condicionado, sistema de som e de luzes semelhantes a estúdios e teatros, 

parede de espelho coberta com uma cortina, a parede com lousa de vidro, 

outra com lousa eletrônica e projetores em, no mínimo, duas delas.  Este 

espaço deve permitir diversas configurações, podem ser utilizados puffs ou 

almofadas gigantes, e bancos em forma de caixotes ou mesmo retangulares, 

mas que possam ser agrupados em diversos formatos para construir, por 

exemplo, um palco ou uma arquibancada com travas de segurança de fácil 

manuseio, que podem ser de diversos mecanismos como imãs.  O piso de 

madeira é uma boa opção já que sua temperatura costuma ser agradável, 

devemos dispor de placas de EVA e/ou colchonetes para que os participantes 

possam realizar atividades que explorem a movimentação do corpo,  outras 

ações para as quais seja necessário deitar-se ou sentar-se no chão. 

Instituições educacionais, escolas especializadas em artes, condomínios 

clubes, juntos a profissionais das áreas de arquitetura e design já trabalham na 

criação de espaços que ofereçam múltiplos usos por meio da diversificação de 

recursos no mesmo espaço e, principalmente, da flexibilidade de mobiliário 

desmontável, empilhável, de fácil movimentação, que se encaixem uns nos 

outros para otimizar o espaço ou para criar novas estruturas conforme a 

preferência e necessidade dos alunos junto com o educador (FIG 13 a 20). 

Algumas instituições dispõem de mais de uma sala, dividindo os recursos 

geralmente entre um espaço para artes plásticas e outro para teatro, dança e 

música (FIG.21 a 33). Entretanto, há projetos que já oferecem um conceito 

semelhante ao que apresentamos, com possibilidades e recursos para 

trabalhar as diversas linguagens artísticas em um único ambiente (FIG. 34 a 

37), que pode ou não ter divisórias ou portas que permitem isolar ou dividir o 

espaço em mais de uma sala ou integrar as áreas para uma ação conjunta. 
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Figura 13 - Biblioteca da UME 28 de Fevereiro 

  
Fonte: Porvir – Inovações em Educação, Biblioteca com Mobiliário projetado para configuração 
flexível, Santos-SP. Crédito: Renata Mosaner, 2019. 

 

 

Figura 14 - Perspectiva Isométrica da Biblioteca 

   

Fonte: Porvir – Inovações em Educação, Projeto de biblioteca de escolas de Santos-SP. AUÁ 
Arquitetos. Crédito: Divulgação. 
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Figura 15 - Estudioteca da UME 28 de Fevereiro 

 
 

Fonte: Porvir – Inovações em Educação, Estudioteca com Mobiliário projetado para 
configuração flexível, Santos-SP. Crédito: Renata Mosaner, 2019. 

 

Figura 16 - Perspectiva Isométrica da Estudioteca 

  

Fonte: Porvir – Inovações em Educação, Projeto de estudioteca de escolas de Santos-SP.  
AUÁ Arquitetos. Crédito: Divulgação. 
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Figura 17 - Sala multiuso de aprendizagem coletiva 

 
Fonte: GENTE - Ginásio Experimental de Tecnologias Educacionais. Rio de Janeiro-RJ, 2019. 

 

 

Figura 18 - Projeção de uma sala Smartlab 1 

 

Fonte: Porvir – Inovações em Educação. Crédito: Divulgação/Santillana – Kiko  Sobrino, 2019. 
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Figura 19 - Projeção de uma sala Smartlab (Detalhe 1) 

 

Fonte: Porvir – Inovações em Educação. Crédito: Divulgação/Santillana – Kiko  Sobrino, 2019. 
 

 

Figura 20 - Projeção de uma sala Smartlab 2 

 

Fonte: Porvir – Inovações em Educação. Crédito: Divulgação/Santillana – Kiko  Sobrino, 2019. 
 

 

Figura 21 - Sala do Hobby 

  

Fonte: Reserva do Parque Cidade Jardim. Rio de Janeiro-RJ, 2019. 
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Figura 22 - Sala de Artes Manuais 

  

Fonte: Reserva do Parque Cidade Jardim. Rio de Janeiro-RJ, 2019. 
 

 

Figura 23 - Band Lounge 

 

Fonte: Reserva do Parque Cidade Jardim. Rio de Janeiro-RJ, 2019. 
 

 

Figura 24 - Espaço de criação multiuso a partir de fotomontagem de três ambientes 

. 

Fonte: O autor, FIG. 21 a 23, 2019. 
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Figura 25 - Sala Multiuso 1 

  

Fonte: Baobah Estúdios de Autocriação, Florianópolis-SC, 2019. 

 

 

 

Figura 26 - Sala de Artes Visuais 1 

  

Fonte: Baobah Estúdios de Autocriação, Florianópolis-SC, 2019. 
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Figura 27 - Sala de Artes Visuais 2 

  

Fonte: Baobah Estúdios de Autocriação, Florianópolis-SC, 2019. 

 

 

Figura 28 - Estúdio de Dança 

  

Fonte: Belas Artes Joinville, Joinville-SC, 2019. 
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Figura 29 - Estúdio de música 

 
Fonte: Belas Artes Joinville, Joinville-SC, 2019. 

 

Figura 30 - Estúdio de fotografia 

 
Fonte: Belas Artes Joinville, Joinville-SC, 2019. 

 

Figura 31 - Bancos móveis para diversas configurações 

 

Fonte: GENTE - Ginásio Experimental de Tecnologias Educacionais. Rio de Janeiro-RJ, 2019. 
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Figura 32 - Sala Multiuso 2 

  

Fonte: Belas Artes Joinville, Joinville-SC, 2019. 

 

Figura 33 - Sala Multiuso 3 

 

Fonte: Belas Artes Joinville, Joinville-SC, 2019. 
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Figura 34 - Ateliê Experimental: Espaço Cultural Porto Seguro 

 
InfoArt SP, conheça os diferenciais do Espaço Cultural Porto Seguro. São Paulo-SP.            

Foto: Eduardo Lara/InfoArt SP. 2019 

 

Figura 35 - Porto FabLab 

 

InfoArt SP, conheça os diferenciais do Espaço Cultural Porto Seguro. São Paulo-SP.            

Foto: Eduardo Lara/InfoArt SP. 2019 
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Figura 36 - Ateliê de Múltiplas Linguagens 

 
Fonte: Colégio Marista Aparecida Bento Gonçalves-RS, 2019. 

 

 

Figura 37 - Ateliê de Múltiplas Linguagens (Detalhe 1) 

0  

Fonte: Colégio Marista Aparecida Bento Gonçalves-RS, 2019. 
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Figura 38 - Ateliê de Múltiplas Linguagens (Detalhe 2) 

 

Fonte: Colégio Marista Aparecida Bento Gonçalves-RS, 2019. 

 

 

Figura 39 - Ateliê de Múltiplas Linguagens (Detalhe 3) 

 
Fonte: Colégio Marista Aparecida Bento Gonçalves-RS, 2019. 
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Figura 40 - Ambiente Multiuso: Sala de artes plásticas 

 
Fonte: Nova Escola Gestão, Sala de Arte: bonita e versátil, 2019. 

 

Figura 41 - Ambiente Multiuso: Sala de teatro e dança 

 

Fonte: Nova Escola Gestão, Sala de Arte: bonita e versátil, 2019. 
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Figura 42 - Ambiente Multiuso: Sala de música 

  
Fonte: Nova Escola Gestão, Sala de Arte: bonita e versátil, 2019. 

 

Como se vê, há muitas possibilidades de configuração de um espaço de 

criação que proporcione a realização de atividades que considerem o contato 

com e a produção  que envolvam a arte.  Essa descrição apresentada pode ser 

ajustada ou totalmente recriada, com mais ou com menos recursos, contando 

ainda com a possibilidade de envolver educadores, artistas e Arquitetos para 

que pensem juntos em seu planejamento. 

Para outros cenários, Nos quais a disposição do espaço ou de recursos 

físicos e financeiros seja mais restrita, há sugestões que podem auxiliar 

instituições de educação profissional a aproximar-se de nossa proposta, unidas 

sempre pela característica de que sejam espaços que impulsionem as ações 

das quais temos falado até então. 

 Uma dessas sugestões é para casos em que não há possibilidade de 

manter um espaço como este permanentemente. Para situações como essa, a 

escola pode ter parte dos materiais descritos e um local menor apenas para 

armazená-los, no entanto, oferecer apoio para que sejam reservados, 

transportados e organizados em uma sala de aula convencional, 
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transformando-a em um local com maior liberdade e mais recursos para 

estimular a criatividade e permitir que seja colocada em prática, 

potencializando a sala como espaço de aprendizagem. 

Uma terceira possibilidade, caso seja difícil fazer esse transporte e 

organização dos materiais com frequência, é trabalhar essa aproximação com 

a arte por meio de um projeto que possa envolver diferentes turmas, e ser 

realizado em um cronograma definido pela instituição, de forma que a 

disponibilização de materiais e a reorganização dos espaços sejam realizadas 

anualmente ou semestralmente. Com a equipe e os alunos no mesmo foco, 

mesmo que não haja funcionários de apoio, não comprometerá a realização. 

Não como quarta opção a substituir as demais, mas como estratégia 

colaborativa que enriquece e corrobora com o que foi apresentado em nossa 

proposta, e que deve ser explorada por qualquer instituição e qualquer 

educador, está a oportunidade de olhar para a cidade como um arquivo e ao 

mesmo tempo como uma grande, dinâmica e viva galeria e, assim, aproveitar o 

espaço urbano e suas infinitas possibilidades enquanto recurso e espaço de 

aprendizagem. Transitar, ver, observar e enxergar a cidade, em suas diversas 

camadas socioculturais, históricas, políticas, afetivas e artísticas é capaz de 

ampliar o repertório dos educandos e de quem os acompanhar nessa jornada 

de conhecimento, tornando-os mais atentos e sensíveis ao que os rodeia. 

Promover visitas aos museus e galerias, ruas, parques e praças, 
teatros, salas de concerto. São atividades especialmente 
provocantes, quando o caráter de passeio ou visita é 
transformado em expedição – artística, exploratória, científica – 
planejada anteriormente com os alunos. (MARTINS; 
PICOSQUE; GUERRA, 2010, 130). 
 

Possibilitar a alunos da educação profissional circular e se apropriar de 

sua cidade enquanto espaço de possibilidades profissionais e culturais já é 

uma estratégia utilizada, entretanto, estimular que esse circular converta-se 

pouco a pouco em um flanar pelo universo das artes, pode ampliar 

conhecimentos e vivências podem ser desenvolvidas neste espaço, ora de 

todos, ora de ninguém, por meio da investigação de museus fechados ou a céu 

aberto, textos dentro de bibliotecas ou grafados em muros, fotografias 

domésticas, artísticas ou documentais, arquitetura, ruas, praças, esculturas, 
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monumentos, igrejas, pessoas e suas histórias e o que mais pode compor esse 

organismo vivo e os sentidos e relações que podem ser construídos para um 

aprendizado significativo e alinhado com a realidade. 

 

4.2.  ESPAÇOS PARA UM FAZER CRIATIVO NO MUNDO 

CORPORATIVO  

Como última reflexão e segunda parte de nossa proposição, 

vislumbramos um programa de experimentação e desenvolvimento da 

criatividade, fomentado pela arte, a ser proporcionado para aqueles já ativos no 

mundo do trabalho, tendo passado eles por formações profissionais ou não, 

dentro de empresas ou outras instituições pelas quais circulem esses 

trabalhadores e trabalhadoras. 

Espaços diferenciados já são discutidos e praticados no meio 

corporativo, em especial, nas empresas modernas, de gestão aberta e 

relacionamento horizontal que, preocupadas com o impacto da qualidade de 

vida no trabalho e na produtividade dos colaboradores, proporcionam 

ambientes lúdicos, relaxantes e interativos, considerando que o bem estar 

aumentará consideravelmente o tempo, o envolvimento e a dedicação na 

empresa, ou seja, é um investimento com retorno não só na produção e nos 

lucros financeiros, mas também no marketing para clientes internos e externos, 

na atração e retenção de talentos, na aderência aos projetos propostos, na 

competitividade com a concorrência, na aceitação e reconhecimento pela 

comunidade local, entre outros ganhos.  

Nesse nicho, já existem profissionais de arquitetura e design 

especializados em criar ambientes que se enquadrem nesse “movimento 

corporativo humanizado”, personalizados para cada cliente, ou seja, 

independente das intenções paralelas, que podem ser mais ou menos 

capitalistas, o fato é que há interesse para novas propostas de espaços de 

trabalho e, dentro desses, novas ações e concepções do que é importante e 

agrega valor pessoal e profissional aos colaboradores, o que parece ser uma 

preocupação recorrente nas organizações, já que esse valor tende a retornar 

de forma positiva. 
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 Desenvolver e investir na educação das equipes muitas vezes 

apresenta-se como necessidade imediata, pois, ainda que tenham passado e 

finalizado a escola, o resultado de seu desempenho não é minimamente 

suficiente e não falo de habilidades técnicas para o trabalho, e sim de 

competências gerais. Aliás, enquanto educadora, ouvi com muita frequência 

queixas de tutores e gestores com relação às dificuldades que seus 

colaboradores apresentavam em tarefas básicas que não condiziam com o 

nível de escolaridade que tinham, principalmente os mais jovens, tanto os 

concluintes do Fundamental II, quanto os concluintes do Ensino Médio.  

Obviamente, não são necessariamente problemas relacionados ao 

desconhecimento de “matérias escolares”, mas sim relacionados ao 

desenvolvimento de certas habilidades e competências que fazem parte de um 

conjunto de conhecimentos, cujo aprendizado e fruição pelas artes teriam 

grande contribuição direta ou indireta. São apontadas ineficiência na realização 

de cálculos e outras operações mentais simples, na localização espacial, na 

organização de objetos ambientes, na falta de percepção de defeitos, 

imperfeições e discrepância entre as orientações e o que é efetivamente 

realizado, dificuldade de socialização, interação e humanização nos 

relacionamentos, sem falar nas limitações no que tange à inovação e 

criatividade, logo, na resolução de problemas, prejudicando ou pouco 

contribuindo para o crescimento de pessoas e organizações e redesenho de 

processos. 

Uma das mais recorrentes era com relação à comunicação verbal, mas 

principalmente na escrita, e não apenas no que tange a ortografia, mas 

também demonstravam falta de coerência e coesão, ou seja, a dificuldade se 

estendia à organização das ideias ou, pior, à inabilidade para gerar ideias 

próprias, ainda que em pequenos textos. Se não é possível gerar ideias ou 

minimamente organizá-las, há de se esperar dessa pessoa-profissional que 

dependa sempre de modelos, de padrões pré-estabelecidos, de comandos e, 

na ausência desses, corre o risco de cair na inatividade, de ficar paralisado 

frente a um problema cuja solução não foi prevista ou treinada. 

 Em seu livro “arte no desbloqueio da escrita”, Almeida (2004) fortalece o 

princípio de que a arte é um elemento importante para se chegar à criatividade, 
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porém, ela defende o desenvolvimento das pessoas com intenção 

humanizadora e não adestradora, do quanto a arte pode nos separar dos 

grilhões empobrecedores, ou seja, pode ampliar os horizontes de percepção da 

vida, e que pela reflexão dos elementos da arte, como estimuladores de um 

caminho que leva o desbloqueio, podemos despertar para uma observação 

crítica, consciente e criativa. 

E, retomando a necessidade de profissionais que sejam bons redatores, 

por que não propiciar-lhes novos olhares e reflexões que podem ser mediados 

pela arte? A criatividade é a alma de uma boa e prazerosa escrita e, se este 

ato torna-se prazeroso, é exercitado em suas infinitas possibilidades, o que 

amplia sua qualidade, não de maneira forçosa, mas com o gosto de fazer cada 

vez melhor e brincar e expressar e criticar e refletir por meio das palavras, 

tornando-se hábil na escrita para qualquer que seja situação, incluindo as 

profissionais. Para Almeida (2004), a arte permite perceber o mundo de modo 

potencial e dinâmico, portanto, pode propiciar uma leitura bastante 

diversificada, explorando a experimentação de pontos fundamentais para 

estimular a criatividade, exercitar a capacidade de síntese e, principalmente, 

utilizar a escrita como veículo de personalização dos registros de experiências 

pessoais de seu autor em um texto. 

Por isso, estendemos a proposta de oferecer um espaço ou um 

programa de criatividade capaz de oferecer um novo prisma de 

desenvolvimento e crescimento a partir de diversas possibilidades de explorar 

e experimentar o universo da arte, pela observação curiosa, pelo 

estranhamento, pelas conjecturas e extrapolações, pelas reflexões e 

contextualizações e pelo prazer de se deixar ser sujeito e objeto de criações 

artísticas que permitam despertar, fantasiar, saborear e vivenciar o que, 

geralmente, não encontra espaço, nem físico nem social, no mundo “adulto-

profissional-real” cujo capital de maior valor ainda é o econômico. 

A operacionalização dessa proposta direcionada ao contexto corporativo 

pode se apropriar de uma adaptação dos recursos anteriormente sugeridos ao 

espaço educacional, considerando a disponibilidade de espaço físico e, 

ressaltando que, por suas características, este será sempre um espaço 

multifuncional que pode acolher outras atividades da própria equipe 
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profissional, o que precisa estar claro é que não seja instituído e depois 

ocupado permanentemente para outras atividades que impeçam seu uso para 

a intenção inicial. 

Semelhante também ao caso das instituições de educação que não 

podem contar com um espaço exclusivo para esta finalidade, o programa de 

arte e criatividade nas empresas pode ser realizado em outros espaços 

internos ou externos, disponibilizados por meio de parcerias ou mesmo de 

investimento dentro do orçamento de cada instituição, que possam ser 

preparados para receber as ações em momentos pontuais, preferencialmente 

com uma agenda que permita sua continuidade em novas datas. Haverá 

também a necessidade de investimento em alguns materiais, muitos dos quais 

podem ser guardados para as futuras ações, pois, o objetivo é não gerar um 

ônus desanimador, principalmente para negócios menores, mas que todos 

possam de alguma forma experimentar essa nova perspectiva de desenvolver 

seu pessoal como seres humanos e, consequentemente, ver resultados desse 

desenvolvimento em diversas instâncias, sendo uma delas, a atuação 

profissional. 

Ainda para as situações de indisponibilidade de espaço interno ou 

externo, sem sucesso em parcerias de cessão de espaço ou impossibilidade 

financeira para locações, com algumas adequações o programa pode ser 

realizado em espaços públicos, sejam eles artísticos, como museus, culturais, 

como casas de cultura, ou mesmo de entretenimento, como parques e praças, 

com recursos mínimos e/ou enriquecidos com a colaboração dos espaços ou 

mesmo dos participantes. 

Entretanto, solucionando a disponibilidade do espaço, há ainda duas 

questões mais importantes e que, nas empresas, podem parecer obstáculos 

ainda maiores do que nas escolas: o tempo e a mediação. Se nos cursos de 

educação profissional parece difícil e de menor importância dedicar alguma 

carga horária para o quê alguns funcionários e alunos insistirão em chamar 

erroneamente de “aulas de arte”, por considerar que o treinamento técnico tem 

maior prioridade ou, ainda, deve ser a exclusiva preocupação, podemos 

imaginar que no mundo corporativo a reação será parecida ou ainda mais 

radical. Contudo, trata-se de uma mudança de percepção e de prioridades, 
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voltadas para as pessoas, por isso, toda nossa argumentação até o momento é 

o que deve fortalecer e justificar essa abertura.  

Para contornar esse aparente entrave, diversos arranjos e configurações 

podem ser feitos de maneira a atender questões burocráticas e garantir que os 

trabalhos da empresa serão realizados sem prejuízo, tais quais, um rodízio dos 

participantes, para que não se ausentem em grande número ao mesmo tempo, 

uma programação coerente de datas e horas para as atividades e a inclusão 

dessas atividades no planejamento geral da empresa, para garantir a 

continuidade com o menor impacto financeiro possível. 

Resta-nos ainda pensar a mediação das atividades, pois, nas escolas 

contamos com educadores, ainda que de outras áreas, mas que já têm, ou 

deveriam ter, o hábito de pesquisar e desenvolver ações diferenciadas visando 

enriquecer cada vez mais a aprendizagem dos alunos, então, o assunto seria 

diferente, porém, a prática se cruzaria com suas atividades. Entretanto, na 

maior parte das empresas, não há educadores, mas sempre há pessoas, 

muitas dessas com vivências, talentos e hábitos desconhecidos por seus 

colegas de trabalho e que podem trazer boas surpresas e oportunidades de 

troca. Diante disso, podem ser levantados potenciais mediadores dentro da 

própria equipe ou, como já apresentado, sempre é possível estabelecer 

parcerias com arte educadores, coletivos culturais, pequenas companhias de 

artistas, educativos de museus, faculdades e escolas da área ou mesmo 

pensar na contratação de profissionais ou empresas prestadoras de serviço 

que atuem no circuito artístico-cultural ou no desenvolvimento de pessoas em 

geral. 

Atividades em parcerias com outras instituições ou mesmo outras 

empresas são caminhos interessantes por possibilitarem contrapartidas com 

baixo ou nenhum custo, mas que supram necessidades de ambos, como 

oportunidades de estágio e experiência, divulgação e patrocínio, fortalecimento 

de vínculos com a comunidade, incentivar e propiciar a frequência em espaços 

públicos que, por serem pouco utilizados, são constantemente cobrados por 

número de atendimentos e ações para justificar seu orçamento, a manutenção 

da equipe e mesmo a permanência e existência do espaço. Ainda que a 

empresa não consiga estabelecer parcerias ou encontrar voluntários, a 
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contratação deve ser vista como um investimento na equipe, a exemplo de 

programas como ginástica laboral, massagem, atendimentos de estética ou 

treinamentos e palestras de assuntos de interesse da empresa ou dos 

colaboradores. 

Assim, retomamos os conceitos citados e referenciados sobre a 

importância da arte na educação profissional e na vida daqueles já atuantes 

nas diversas áreas que constroem e movem nosso país, por entender que 

desperta saberes e experiências essenciais para toda e qualquer pessoa, já 

que envolve a compreensão do mundo físico, político e social, da dimensão 

humana, de que não estamos sozinhos, independente de nossas ocupações 

trabalhistas, e que precisamos refinar a maneira como percebemos e nos 

relacionamos com o ambiente, com o outro e consigo mesmo, que vão muito 

além dos saberes técnicos específicos para o exercício de determinada 

profissão, que será sempre parte muito importante, mas jamais o todo de nossa 

existência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Senhor... Mire veja: o mais importante e bonito 
do mundo é isto: que as pessoas não estão 
sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas 
que elas vão sempre mudando. Afinam ou 
desafinam. Verdade maior. É o que a vida me 
ensinou. Isso que me alegra, montão.” 

(Guimarães Rosa, 1956) 

 

Apesar de sabermos que no Brasil mudanças na educação passam 

primeiro por resistências culturais, sociais e políticas, que ainda atravancam a 

busca por igualdade, criatividade, caminhos e alternativas é o que não nos 

falta, assim, não descartamos que as diretrizes mencionadas possam ser 

alcançadas das mais diversas formas, e nossa LDB nos garante o princípio 

constitucional e legal do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 

por isso, buscamos também um espaço para as artes, que ocupam espaço na 

vida de homens e mulheres desde sempre para representar suas vivências, 

aprendizados e emoções, muito antes de qualquer ideia do que hoje 

entendemos por educação.  

As questões históricas junto às concepções e o fazer dos 

pensadores/educadores escolhidos para nossa discussão, mostraram que 

ensinar e aprender, mediados pela arte é, entre outras questões, um ato de 

consciência e de coragem, enfrentando sistemas tradicionais tanto de ensino, 

quanto de controle hegemônico das questões econômicas, políticas e sociais. 

Ainda assim, esses aspectos são muitas vezes considerados de menor 

importância ou até mesmo ignorados e mesmo que constem nos documentos 

educacionais das instituições por exigências legais, tendem a possuir pouco 

tempo e espaço no currículo e ser trabalhados de forma superficial, com a 

ânsia de dedicar tempo ao treinamento técnico.  

O “romper com a submissão à produtividade” é um dos motivos que nos 

levou a pensar em incluir a arte de alguma forma na educação profissional, 

cujo principal objetivo é preparar para o trabalho e, para que seja cada vez 

mais produtivo, tende a enfatizar o treino para a qualidade técnica. Nossa 

argumentação reforçou que é necessário sair desse círculo vicioso de uma 
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escravização velada ou indireta, por conseguinte, defendemos um educar para 

o pensamento crítico e o olhar cuidadoso e sensível, que ajudam a construir o 

respeito e a valorização da singularidade dos indivíduos, tão necessários a 

qualquer época e em qualquer sociedade.  

Para potencializar a diversificação das ações, parte de nosso trabalho foi 

sugerir a disponibilização de um espaço, com sugestões para sua 

configuração, no qual seria possível realizar atividades como vivências, 

experimentações e produções, oferecendo recursos capazes de estimular 

ainda mais a criatividade dos participantes. Para isso, pesquisamos espaços 

diferenciados que permitem a aplicação prática de muitos temas aprendidos na 

escola além de serem muito difundidos pela chamada cultura maker, 

fortemente impulsionada pelas tendências de empreendedorismo e inovação, 

geralmente desenvolvidas com a intenção de gerar novos negócios, para 

entender um pouco de seu funcionamento, recursos e ações possíveis.  

Essa pesquisa nos ajudou a idealizar um espaço para experimentações 

artísticas, que seria como mais um laboratório nas escolas de educação 

profissional, com a vantagem de ser multifuncional e flexível para uma série de 

ações para explorar a criatividade e o contato com linguagens artísticas, seja 

por meio da observação, reflexão ou mesmo produção. Essa construção nos 

proporcionou compreender que um espaço como esse requer investimento, 

além de não ser possível estabelecer uma receita de como garantir o sucesso 

da experiência do espaço e de um programa de experimentação em arte, por 

isso, é importante que sua implantação seja acompanhada do apoio à 

mudança da perspectiva sobre a educação profissional, sobre a arte e sobre a 

combinação que propomos, incluindo suas motivações e objetivos. 

Logo, foi muito importante demonstrar que ações relacionadas à arte, 

em suas mais diversas apresentações, linguagens e recursos, são capazes de 

melhorar a formação, oferecendo oportunidade de estabelecer contato com um 

universo conhecido por poucos, com a intenção de despertar e incitar 

reflexões, abrir novas portas para o desenvolvimento cognitivo, emocional e 

social e melhores condições de interpretar e atuar no mundo de forma crítica e 

autônoma. 
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Quando a ideia de um espaço surgiu no decorrer da pesquisa, não 

podíamos imaginar que fosse tão significativa, contudo, trouxe-nos um 

significado maior que condensa os propósitos do trabalho, já que além de 

propor um espaço, defender o pensamento de abrir espaço significa também 

permitir a realização de algo ou proporcionar a alguém a participação em algum 

cenário no qual antes não poderia estar.  

Isto quer dizer que, seja um espaço físico ou um espaço social, nossa 

argumentação defende uma abertura para que alunos da educação profissional 

e trabalhadores já atuantes tenham o direito de desenvolver uma nova forma 

de enxergar, sentir e expressar suas experiências no mundo e de conhecer um 

universo que, por muito tempo, só permitia a entrada de um grupo seleto de 

pessoas para as quais era reservado o espaço para desenvolver seu intelecto 

e sua sensibilidade, como se fossem seres superiores, selecionados para 

comandar os demais. 

Concluímos que conhecer, adentrar, explorar, encantar-se ou 

incomodar-se a partir de experiências com o mundo das artes, pode e deve ser 

proporcionado também em um curso de educação profissional, ainda que 

encontre resistência, pois de fato é um contato incomum para a maior parte da 

população, que não foi desenvolvida para perceber o que se esconde por trás 

das diversas expressões artísticas.  

Por esse motivo, não é incomum que os participantes tenham uma 

sensação de não pertencimento, de não permissão, de não capacidade de 

compreender e integrar esse mundo, assim como há essa mesma reação, 

quando tentam participar de determinados nichos da sociedade. E como já 

defendemos na concepção de educação que apresentamos, realizar essas 

ações é atender a legislação e viabilizar direitos, como a democratização do 

conhecimento, da ocupação dos espaços urbanos, do acesso a direitos básicos 

como liberdade de ir e vir, de praticar suas crenças e o fundamental direito à 

educação. 

Não devemos perder de vista que o trabalho é essencial para a 

subsistência, além de constituir muito da vivência, do propósito e da identidade 

dos homens e mulheres, mas não deve ser sua única ou primordial descrição: 

somos sujeitos antes, durante e depois de sermos trabalhadores, ou seja, 
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somos mais do que habilidades produtivas e o tempo dedicado aos 

empregadores em troca de remuneração que sempre estará aquém do justo 

para a maioria da população. Ser um sujeito é muito mais, por isso mesmo 

devemos nos desenvolver para todas as instâncias e papéis de nossa 

existência.  

Se a educação profissional, bem como todos os espaços, níveis, 

instituições e sistemas voltados à aprendizagem, não incorporar outros valores 

aos conhecimentos que proporciona e não resgatar a humanidade que existe 

em cada um, antes de sua funcionalidade profissional, tudo o que entendemos 

por qualidade e desenvolvimento será cada vez mais direcionado ao que gera 

valor financeiro, e menos preocupado ao valor que agrega à sociedade e, 

mesmo que não percebamos durante séculos, o saldo negativo de valores 

humanos pesará sobre a conta única do que chamamos humanidade ou 

sociedade global. 
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