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RESUMO  

 

O presente artigo propõe-se a discutir o ensino da arte na escola, e como ela contribui 
para a democratização do espaço escolar e de uma gestão participativa, interagindo a 
comunidade escolar, pais, alunos, professores e funcionários, no cotidiano escolar. A 
vivência da arte a partir de projetos educativos que desenvolvam habilidades nos alunos, 
como dançar, dramatizar, tocar flauta, violão, teclado, pandeiro, ganzar, andar de perna 
de pau, dentre outras, contribui para a formação do aluno como ser pensante e 
autônomo, levando a prática da cidadania. A Arte-Educação na matriz curricular do 
Ensino Fundamental, e a Arte na matriz curricular do Ensino Médio, constam na Base 
Nacional Comum, devendo a escola implantá-la. Todavia, tanto a nível nacional como 
estadual, há um incentivo às escolas de trabalharem com a arte, proposta que é 
referendada pelos Referenciais Curriculares Básicos – RCB´s, Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN´s.  De acordo com Teodoro (2001) as atividades artístico-culturais e a 
arte, de um modo geral, desempenham um papel importante na construção da cidadania, 
pois torna-se cidadão aquele que consegue o equilíbrio entre sua auto-estima e sua 
responsabilidade pelos demais seres, inclusive humanos. Kaminski (2002) apresenta a 
arte como uma possibilidade de experimentar formas alternativas de sentir e pensar, 
talvez gerando novas idéias que podem vir a ser, um dia, coletivas. Assim acontece o 
exercício da democracia, entendida como a construção de um espaço que busca o 
melhor para a comunidade escolar, dando oportunidade para que os alunos e professores 
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desenvolvam suas habilidades, numa convivência com as diferenças e divergências, pois 
o espaço escolar é tecido de relações de convivência que devem estar sustentadas por 
valores democráticos. A gestão democrática na escola pública é um dos princípios que 
garantem a efetivação do processo educacional, segundo a Constituição Federal, artigo 
206. Savater (1998) menciona a necessidade da “universalidade democrática que é o 
caráter humanizador da educação, de opor-se a toda e qualquer discriminação social, 
ética, de gênero, econômico, política e religiosa. Entendemos que a vivência d arte na 
escola possibilita a efetivação de uma gestão democrática e participativa, que é 
instrumento de construção da cidadania.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Arte-educação, Gestão Escolar Democrática, Cidadania.  

 

ABSTRACT 

 

This article aims to discuss the teaching of art in school, and how it contributes to the 
democratization of school space and participatory management, engaging the school 
community, parents, students, faculty and staff, at school. The experience of art from 
educational projects that develop skills in students, such as dancing, dramatizing, flute, 
guitar, keyboard, tambourine, Ganz, stilt walking, among others, contributes to the 
formation of the student as a thinking being and self, leading to the practice of 
citizenship. The Art Education in the curriculum of primary education, and art in the 
curriculum of high school, listed in the National Policy, the school must implement it. 
However, both national and state levels, there is an incentive for schools to work with 
art, a proposal that is endorsed by the Basic Curriculum Benchmarks - RCB's National 
Curriculum Parameters - NCP's. According to Teodoro (2001) the artistic and cultural 
activities and art in general, play an important role in building citizenship, because it 
becomes a citizen who can achieve the balance between self-esteem and responsibility 
for other beings Including humans. Kaminski (2002) presents art as a possibility to try 
alternative ways of feeling and thinking, perhaps generating new ideas that may be one 
day conferences. So it is the exercise of democracy, understood as the construction of a 
space that seeks the best for the school community, creating opportunities for students 
and teachers develop their skills in coping with differences and disagreements, because 
the school is woven good relations that must be underpinned by democratic values. The 
democratic management in the public school is one of the principles that guarantee the 
effectiveness of the educational process, according to the Federal Constitution, Article 
206. Savater (1998) mentions the need for "democratic universalism that is humanizing 
the character of education, oppose any discrimination in society, ethics, gender, 
economic, political and religious. We believe that the experience d art school allows the 
realization of a democratic and participative management, which is an instrument for 
building citizenship. 
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INTRODUÇÃO  

 

É sabido que a arte é uma expressão da vida humana. Na educação, a sua 

prática propicia o desenvolvimento do pensamento artístico que dá sentido à experiência 

humana. A arte contribui na formação de valores, levando o ser humano a ampliar a sua 

sensibilidade, percepção, reflexão e imaginação, seja na realização ou na apreciação de 

formas artísticas.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais colocam a arte como integradora do 

aluno, dele com os outros e com as disciplinas do currículo, sendo capaz de estabelecer 

relações com determinados períodos históricos, a construir um texto, a desenvolver 

estratégias pessoais para resolver problemas matemáticos, a compreender a relatividade 

dos valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir. Além disso, pode 

torná-los capazes de perceber sua realidade cotidiana, reconhecendo formas e objetos 

que estão à sua volta, observando criticamente o que existe na sua cultura, podendo criar 

condições para uma qualidade de vida melhor.  

Essa compreensão levou-nos a semear a arte no cotidiano escolar na Escola 

de Ensino Fundamental e Médio Egídia Cavalcante Chagas, situada no Município de 

Morada Nova, Estado do Ceará. No ano de 1995, iniciava-se o processo de abertura 

democrática nas escolas públicas estaduais cearenses, sendo composto o Núcleo Gestor 

pela Professora Fátima Andrade, e Vice-diretores Safira Nântua e o Professor Tomé e 

Silva. Assim, passamos a observar o comportamento dos alunos e constantes 

reclamações dos professores sobre a indisciplina discente e a falta de concentração nas 

aulas. Compreendemos a inquietude destes com um apelo a algo que lhe proporcionasse 

interesse e participação. Compreendemos também que era preciso direcionar essas 

inquietações para atividades que desenvolvessem suas habilidades artísticas e culturais, 

proporcionando aos alunos a descoberta de talentos por meio da arte. No primeiro 

momento desenvolvemos aulas de Canto Coral, pois tinha a experiência anterior do 

Projeto Um Canto em cada canto, desenvolvido no Município.  

O referido grupo fazia apresentações do canto coral em momentos de 

festividades da escola e extra-escola, propiciando assim o seu amadurecimento. O 

interesse dos alunos em participar e aprender aumentava, o que motivou a formação de 
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outros grupos de arte, como Grupos de Dança, Teatro, Perna de Pau, Violão, Flauta e 

Teclado. A Escola Egídia já realizou eventos com a apresentação desses grupos, como s 

Amostra de Canto Coral nos anos de 2000 e 2001, quando participaram os grupos de 

coral de outras instituições do Município e da Igreja Evangélica.  

O Grupo Perna de Pau participou do Festival de Quadrilhas do Município; o 

Grupo de Teatro esteve presente no Festival de Teatro do Vale Jaguaribe, na cidade de 

Russas, em 2001, e na III Fase do Festival de Talentos das Escolas Públicas do Ceará – 

FESTAL; o Grupo de Violão apresentou consertos instrumentais dentro e fora da 

escola; O Grupo de Música Instrumental participou da V Fase do Festal em 2002, em 

Fortaleza. Neste ano que pesquisa, 2004, tinham 799 alunos no projeto, distribuídos 

nestes e em outros grupos, estudando e desenvolvendo suas habilidades artísticas. 

Assim surgiu o Projeto Faça Arte Faça Parte da Escola Egídia, que começou a utilizar a 

arte como recurso didático-pedagógico para responder a problemas de sala de aula, onde 

os alunos inquietos não conseguiam concentrarem-se em sala e realizar tarefas, nem 

tampouco aprendiam o que o professor almejava ensinar.  

Nas primeiras aulas de arte essas dificuldades continuaram, pois não sabiam 

ouvir, relacionar-se, respeitar o outro e a si próprio. Somente com a persistência das 

atividades começaram a ser desenvolvidas algumas habilidades, como a coordenação 

motora na manipulação do instrumento musical (violão, flauta, teclado, voz); domínio 

de partitura musical; desinibição, capacidade de compor e cantar; expressão visual e 

corporal; produções textuais e criação de figurinos e coreografias. Além dessas, 

observamos a mudança do desempenho atitudinal e conceitual que se expressaram no 

cotidiano da escola, como: respeito e valorização do outro, compromisso com os seus 

estudos, compreensão dos diferentes processos da arte, preservação das diversidades 

culturais, produção da arte e transformação do sentimento em arte.  

Diante desse contexto, algumas indagações permeiam nossa pesquisa: a arte 

contribui na formação de alunos críticos? De que forma? A vivência da arte no 

cotidiano escolar contribui para uma gestão democrática? Qual nosso papel como 

gestores, diante da prática da arte na escola? Como uma gestão democrática pode 

utilizar a arte no desenvolvimento de um protagonismo juvenil? Por que os alunos 

gostam de fazer arte mas não preservam os instrumentos musicais (violão, teclado, 

flauta)? Por que gostam de fazer arte, mas não gostam de estar em sala de aula? Será 

que a prática da arte resgata a auto-estima do aluno? Por que? Como os professores de 

outras disciplinas utilizam essas habilidades artísticas para enriquecer suas aulas e fazer 
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com que os alunos construam outros conhecimentos? Será que a arte está interagindo 

com outras disciplinas do currículo? A arte tem contribuído no amadurecimento 

cognitivo dos alunos? Como a arte pode contribuir na tomada de consciência política 

dos alunos? Como a arte pode ajudá-los a ser agentes sociais? Qual a visão do corpo 

docente e discente sobre a arte na escola? O aluno que desenvolve alguma habilidade na 

arte consegue desempenhá-la fora da escola? A arte influencia no comportamento dos 

alunos em casa? Na comunidade? A prática da arte contribui no processo de construção 

da cidadania?    

 

ARTE E CIDADANIA: NECESSIDADE HUMANA  

 

O conceito de arte é diversificado e abrangente, conforme Coli (2000, p. 8):  

 
Arte são certas manifestações da atividade humana diante das quais 
nosso sentimento é admirativo, isto é, nossa cultura possui uma noção 
que denomina solidamente algumas de suas atividades e as privilegia.  

 
Essa idéia de arte não é própria de todas as culturas. Em outras sociedades as suas 

manifestações são definidas como instrumentos de culto, rituais e magias. (COLI, 

2000).  

A arte é produzida em um determinado contexto histórico e se 

metamorfoseia; as manifestações artísticas, como o teatro, a dança, e a música, 

sobrevivem devido uma cadeia de aprendizado, a uma corrente de tradições recolhidas 

por uma instituição chamada conservatório. Na música, a partitura é a garantia de 

estabilidade; no teatro, o texto é uma base sólida, mas que depende do saber intuitivo, 

saber que se transmite e sofre alterações constantemente. Conforme Coli (2000), no 

caso da dança, há uma fragilidade na sua reconstituição, quando se trata de dança 

clássica é mais simples, pois há um repertório convencional de passos, mas na dança 

livre é mais difícil porque os movimentos do corpo são variados e inesperados. Como 

podemos perceber as artes não são imutáveis.  

A abordagem da história da arte parte de uma premissa básica de que a arte 

nem é apenas reflexo do real, nem é completamente autônoma. Napolitano (1999) 

propõe alguns eixos teóricos da relação história e arte: articulação entre fato-estético e 

fato social: análise histórica do fenômeno artístico partindo de três eixos: análise das 

obras, análise das “entidades criativas”, situar artistas e obras dentro das instituições 
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sociais, pois estes têm um papel ativo no processo de criação, apreciação e transmissão 

das artes ao longo do tempo. 

Na análise da arte o autor ainda sugere alguns vetores básicos: 

intencionalidade, comunicabilidade, intertextualidade, materialidade e receptividade. 

(NAPOLITANO, 1999, p. 907-909).  

Fischer (1987) menciona a arte como necessidade, definindo-a como o 

“substituto da vida”, como o meio de colocar o homem em estado de equilíbrio com o 

meio circundante. A arte extrapola o conceito de substituto da vida, devendo ser um elo 

permanente e profundo entre o homem e o mundo, atendendo a diversas necessidades, 

as quais se modificam ao longo do tempo.  

Fischer analisa a função da arte ao longo da história. Em sua origem a arte 

foi magia, combinada à religião e à ciência e fundiram uma forma primitiva da magia. 

Esse papel cedeu lugar à clarificação das relações sociais, ajudando o homem a 

reconhecer e a transformar a realidade social. Esses dois elementos estão presentes na 

arte, quando, às vezes, predomina a sugestão mágica, outras vezes, a racionalidade, ou 

seja, o sonho e a intuição, versus, a percepção. Em suas palavras:  

 
A função da arte concerne sempre ao homem total, capacita o Eu a 
identificar-se com a vida dos outros, capacita-o a incorporar a si 
aquilo que ele não é, mas tem possibilidade de ser (FISCHER, 1987).    
 

Numa sociedade de classes, a função da arte é esclarecer e incitar à ação, contudo, é 

igualmente necessário seu teor de mágica, caso contrário, deixará de ser arte.  

Em suma, a arte é necessária por duas premissas: para que o homem 

conheça e mude o mundo, e para que proporcione uma certa magia que lhe é inerente 

(idem).  

Chauí (2000) aborda o conceito de arte partindo da Filosofia, retomando 

Platão e Aristóteles, que as trata sob a forma da poética e da estética. A Arte poética 

refere-se as artes da fala e da escrita, do canto e da dança: a poesia e o teatro; portanto, 

estuda as obras de arte como fabricação de seres e gestos artificiais, isto é, produzidos 

pelos seres humanos. A Arte estética refere-se ao conhecimento sensorial, experiência, 

sensibilidade. Nos séculos XVIII, e XIX a noção de estética pressupunha:  

1º. Que e arte era produto da sensibilidade, da imaginação e da inspiração 

do artista e que sua finalidade é a contemplação;  
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2º. Que a contemplação, do lado ao artista, é a busca do belo (e não do útil, 

nem do agradável ou prazeroso) e, do lado do público, é a avaliação ou o julgamento do 

valor de beleza atingido pela arte;  

3º. Que o belo é diferente do verdadeiro.  

Na concepção platônica a arte é uma forma de conhecimento, situada no 

plano mais baixo deste, pois é imitação das coisas sensíveis. Na Renascença, a arte 

passou a ser vista como uma das formas altas de acesso ao conhecimento, o que é 

reforçada no Romantismo. Do ponto de vista pedagógico, Platão coloca a dança e a 

música como disciplinas fundamentais na formação do corpo e da alma, isto é, do 

caráter das crianças e dos adolescentes. A concepção aristotélica concebe a arte como 

atividade prática fabricadora, como fantasia, jogo, desejo, explosão, dentre outras. 

Aristóteles desenvolve o papel pedagógico das artes, principalmente a tragédia, que tem 

a função de produzir a catarse, isto é a purificação espiritual dos expectadores. Essa 

concepção é retomada por Kant quando afirma que a função mais alta da arte é produzir 

o sentimento do sublime, isto é, a elevação e o arrebatamento de nosso espírito diante da 

beleza como algo terrível, espantoso, aproximação do infinito.  

Hegel também atribui um papel educativo à arte, sob suas modalidades: a 

arte é o meio para a educação moral da sociedade; a arte educa a sociedade para passar 

do artístico à espiritualidade da religião, isto é, para passar da religião da exterioridade à 

religião da interioridade.  

O pensamento estético de esquerda estabelece uma relação entre arte e 

sociedade, atribuindo-lhe uma função pedagógica que é a tarefa de crítica social e 

política, interpretação do presente e imaginação da sociedade futura. A arte deve ser 

engajada ou comprometida, isto é, estar à serviço da emancipação do gênero humano, 

oferecendo-se como instrumento do esforço da libertação. Tal postura é defendida por 

Bertold Brecht e Augusto Boal no teatro; Pablo Neruda e Ferreira Gullar na poesia, 

Sartre e Graciliano Ramos no romance; Picasso e Portinari na pintura; a música de 

protesto, Chico Buarque, Edu Lobo, Elis Regina e tantos outros (CHAUÍ, 2000, p. 321).  

É com essa perspectiva que a arte na escola deve ser trabalhada, no sentido 

de emancipar as crianças, adolescentes e jovens para sua atuação social e política, sendo 

capazes de transformar a sociedade. 

Nesse contexto compreendemos que a arte na escola deve propiciar a 

formação de cidadãos, que Saviani entende como sujeito de direitos e deveres, aquele 

que está capacitado a participar da vida da sociedade. Sendo assim, cidadania é  
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O direito de ter uma idéia e poder expressá-la. É poder votar em quem 
quiser sem constrangimento. É processar um médico que cometa um 
erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É 
o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião 
sem ser perseguido. Há detalhes que parecem insignificantes, mas 
revelam estágios da cidadania; respeitar o sinal vermelho no trânsito, 
não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse 
comportamento está o respeito à coisa pública.  

 
Muitos outros exemplos poder citar de situações que retratem a cidadania, próprios do ambiente 

escolar, como não “furar a fila da merenda”, não riscar paredes e cadeiras, não jogar lixo na 

escola, fechar as torneiras dos bebedouros e pias, não danificar banheiros e bebedouros, ou seja, 

preservar o patrimônio físico e humano da escola.  

Numa outra perspectiva, Vieira (2000) analisa o conceito de cidadania sob 

vários interpretações. Citando Marshall, que generalizou a noção de cidadania, que é 

composta dos direitos civis e políticos, e dos direitos sociais. Os direitos civis são 

direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, de ir e vir, direito à vida, 

segurança, dentre outros que constam na nossa Carta Magna, a Constituição Brasileira 

de 1988.  

Os direitos políticos referem-se à liberdade de associação e reunião, de 

organização política e sindical. No contexto educacional, refere-se a participação e 

atuação dos estudantes nos grêmios estudantis, conselhos escolares, órgãos colegiados, 

reuniões, assembléias e quaisquer movimentos que ocorrem no ambiente escolar do 

qual faz parte. Os direitos sociais são direitos ao trabalho, à saúde, educação, 

aposentadoria, seguro-desemprego, enfim, a garantia de acesso aos meios de vida e 

bem-estar social. Considerando a atual conjuntura social, verificamos a negação dessas 

condições de cidadania, e o quão é necessário formarmos jovens pensantes, críticos e 

participativos, para que possam lutar pela cidadania, condição mínima para viver 

dignamente. (MARSHALL, 2000).  

Chauí (2000) conceitua cidadania partindo dos princípios da democracia, 

que constitui na criação de espaços sociais de luta, como movimentos sociais, e na 

definição de instituições permanentes para a expressão política (partidos, órgãos 

públicos), significando conquista e consolidação social e política. A cidadania passiva, 

outorgada pelo Estado diferencia-se da cidadania ativa, na qual o cidadão, portador de 

direitos e deveres, é essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de 

participação política.    
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Como afirma Guattari (1990), a cidadania poderá cumprir um papel 

libertador e contribuir para a emancipação humana, abrindo “novos espaços de 

liberdade”, por onde ecoarão todos aqueles que, em nome da liberdade e da igualdade 

sempre foram silenciados.  

Silenciados foram os talentos dos alunos, suas habilidades e desejos, sonhos 

e esperanças de uma vida melhor. Acreditamos que a arte no cotidiano escolar poderá 

reverter esse quadro e ser um instrumento de emancipação humana e de transformação 

social.  

 

ARTE E GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

A Arte-Educação na matriz curricular no Ensino Fundamental, e a Arte na 

matriz curricular do Ensino Médio, constam na Base Nacional Comum, devendo a 

escola implantá-la independente de sua opção. Todavia, tanto a nível nacional como 

estadual, há um incentivo às escolas de trabalharem com a arte, proposta que é 

referendada pelos Referenciais Curriculares Básicos – RCB´s, Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN´s.  

Essa abertura para o ensino da arte na escola não assegura sua eficácia no 

cotidiano escolar, apenas reforça uma nova perspectiva de como desenvolvê-la, 

tornando um instrumento de construção da cidadania.  

A proposta pedagógica da Escola pesquisada está em sintonia com a 

proposta curricular da Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará – SEDUC, 

através da Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico – Pedagógico, iniciou o 

redimensionamento das classes de Alfabetização, embrião da Organização do Ensino 

em Ciclos de Formação, implantada em 1998. Apresentou os Referenciais Curriculares 

Básicos que atualizados objetivam instrumentalizar os professores na sua prática 

pedagógica em busca de uma concepção curricular global e interdisciplinar, em que 

contempla o homem em suas dimensões cognitiva, afetiva e psicomotora.  

Nessa perspectiva, torna-se marcante uma prática que envolve os seguintes 

conteúdos: conceituais (esfera do saber), procedimentais (esfera do saber fazer) e os 

atitudinais (esfera do saber ser). Estes são os pilares do conhecimento, em que a criança 

e o adolescente, necessitam adquirir os instrumentos da compreensão, para poder agir 

sobre o meio ambiente e cooperar com os outros em todas as atividades humanas.  
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Através de uma filosofia democrática e participativa, a escola desenvolve o 

projeto pedagógico com o propósito de unir esforços e atingir as pretensões, visando 

uma escola com uma metodologia adequada aos interesses do aluno no contexto 

histórico-sócio e político. Na medida em que a escola cumpre a sua função social, ela 

resgata sua identidade de instituição educativa.  

O Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE em estudo, foi elaborado 

pela comunidade escolar e representado pelos diversos segmentos, tem em seu 

documento a sistematização dos valores, visão de futuro, missão e objetivos.  

No que diz respeito aos valores observamos que às diferenças individuais e 

tolerância às opiniões, idéias divergentes considerando toda a comunidade escolar, 

qualidade, através da proposta pedagógica, procurando proporcionar um ensino de 

qualidade que visa o desenvolvimento do senso crítico do alunado, tornando-o um ser 

participativo, capaz de realizar seus ideais. Participação, procurando envolver-se 

permanentemente na construção coletiva da cidadania no ambiente escolar; parceria, 

procurando desenvolver políticas de parceria com setores da sociedade, objetivando 

melhorias nas condições do serviço prestado à comunidade escolar visando o bem 

comum; transparência, buscando desenvolver ações transparentes, claras, oportunizando 

a participação efetiva de toda a comunidade escolar.   

Na Visão de Futuro a escola pretende ser uma escola de referência na 

qualidade de ensino e aprendizagem no Município, Estado, onde todos terão 

participação efetiva nas discussões, nas ações escolares, buscando parceria e 

transparência no processo educativo.  

A Missão da Escola concentra-se no desenvolver no aluno o sendo da 

cidadania, onde a participação, a igualdade, a criticidade e o respeito são fatores 

norteadores do trabalho docente na busca de seres pensantes e capazes de gerenciar seus 

próprios conhecimentos.  

Os Objetivos Estratégicos são: elevar a qualidade do ensino – 

aprendizagem, modernizar a gestão participativa, proporcionar a participação efetiva de 

toda a comunidade escolar, assegurar instalações a ambientes adequados para a 

realização das atividades escolares.  

A qualidade da educação é vista como um conjunto de ações que visam 

contribuir na formação integral do ser humano; como o dinamismo, que é uma 

necessidade primordial da escola estar atenta às transformações sócio, político e cultural 

do mundo; a afetividade, compreendida como a convivência harmoniosa entre os 
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envolvidos no processo educacional, numa comunicação e parceria que devem estar 

presentes no espírito de equipe; a criticidade, que é uma luta constante na adaptação dos 

novos paradigmas, em que os conhecimentos adquiridos instrumentalizem 

culturalmente os alunos e que se percebam como sujeitos críticos e conscientes de sua 

participação na sociedade.  

Os objetivos específicos da Área de Linguagens e Códigos e suas 

Tecnologias, na Arte Educação, são: garantir o conhecimento das linguagens das 

multimídias que integram o universo da comunicação e das artes, na sociedade 

contemporânea; valorizar as características de artes visuais que confirmem a 

historicidade do povo cearense ressaltando a contribuição de sua cidade; levar a 

compreensão do papel da cultura popular das manifestações e danças folclóricas; 

despertar o conhecimento da técnica vocal para o uso da voz como meio de expressão e 

comunicação; favorecer o conhecimento de técnicas de linguagens dramática e corporal, 

para elaboração de textos dramáticos e coreografias.  

Podemos perceber nos documentos da escola – Plano de Desenvolvimento 

da Escola – PDE, e Projeto Político Pedagógico – PPP, que existe uma preocupação dos 

gestores com a formação humana do educando, sendo trabalhada também através da 

arte. Nessa escola existe um espaço propício à fomentação da prática da arte, 

contribuindo para o surgimento e desenvolvimento de habilidades artísticas e culturais 

dos alunos, como um processo de aprendizagem e formação do seu ser.  

Observando o desenrolar do Projeto Faça Arte Faça Parte na escola em 

estudo, desde 1995, e analisando o comportamento em sala e extra sala de aula das 

crianças e adolescentes que dançam, cantam, tocam flauta, teclado e violão, criam e 

encenam peças de teatro e andam de perna de pau, podemos perceber que a idade da 

criança e do adolescente influenciou no seu envolvimento com a arte, pois, ao apegar-se 

com o instrumento musical, ela conseguia manipulá-lo e produzir algum som por sua 

própria capacidade.  

Essa situação a estimulava, sua auto-estima elevava-se e ela sentia-se 

valorizada, por isso seu desempenho em sala de aula também melhorava, pois descobria 

que tinha potencial artístico. A prática da arte na escola aumentou a carga horária de 

estudo e aprendizado dos alunos, pois o projeto já conseguiu inserir o aluno numa 

proposta de escola integral (embora não oficialmente, mas na prática cotidiana), porque 

existem diversas atividades para envolver o aluno, que ora canta, ora dança, ora estuda, 

ora toca instrumento musical, ora anda de perna de pau, ora produz peças de vestimenta 
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como material reciclável, de modo que ele está presente no cotidiano da escola. E isso é 

muito positivo porque eles estão adentrando no universo da arte e da cultura, 

desenvolvendo sua própria visão de mundo que, certamente, o levará a exercer a 

cidadania.  

De acordo com Teodoro (2001) as atividades artístico-culturais e a arte, de 

modo geral, desempenham um papel importante na construção da cidadania, pois torna-

se cidadão aquele que consegue o equilíbrio entre sua auto-estima e sua 

responsabilidade pelos demais seres, inclusive humanos.  

A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada 

para uma compreensão mais significativa das questões sociais. A arte convoca o ser 

humano para a sensibilidade, a criatividade, a intuição e a percepção dos laços que nos 

unem ao todo universal. É preciso que nossas escolas trilhem o caminho da arte para 

que nossos alunos trilhem o caminho do ser, do perceber e do fazer.  

Partindo do pressuposto de que os alunos são sujeitos ativos, com olhares e 

gestor sensíveis e flexíveis que reelaboram o conhecimento, o seu contato com a arte 

colabora para o crescimento em igualdade de condições dos níveis cognitivo, afetivo e 

perceptivo.  

Para Mielzynska (2003), as crianças se deparam com a necessidade de 

apreensão de significados e códigos desde o início de suas vidas, algo que também 

traduz no contato destas com as mais variadas formas de arte. Com o ingresso na escola 

essa necessidade se intensifica, fazendo com que a criança apreenda os significados de 

estrutura visuais, corporais e musicais, criando um repertório imagético e cultural.  

Esse autor ressalta que o professor de arte deve desenvolver a sua própria 

metodologia didática conforme a sua experiência e o universo social e cultural da classe 

em que atua, de maneira que a programação dos trabalhos artísticos desenvolvidos pelos 

alunos possa enriquecer com elementos inerentes aos seus próprios universos.  

Outro referencial que norteia nossa pesquisa é Habermas (2000), que 

enfatiza o potencial da arte como “fermento subversivo” capaz de solapar as estruturas 

do sistema. Em suas palavras, diz que a arte cola-se à “pele do real” para dissolvê-lo por 

dentro, porque a arte constitui uma das esferas de contestação às estruturas do sistema. 

Ou seja, a arte tem um papel social e revolucionário, pois tem uma razão comunicativa, 

capaz de interferir nas comunicações intersubjetivas dos homens. A arte é o meio 

através do qual resulta o processo de formação da razão que ressuscita o sentido 

comunitário.  
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É nessa perspectiva que a arte na escola, sua prática e vivência, contribuirá 

na formação crítica das crianças, jovens e adolescentes.  

Jameson (1997) reforça o potencial emancipatório da arte, devendo ser 

resgatada sua função didático-pedagógica, através de um “mapeamento cognitivo”, ou 

seja, uma cultura política e pedagógica que busca dotar o sujeito individual de um 

sentido mais aguçado de seu lugar no sistema global.  

Assim, preconiza que a nova arte política deverá se ater ao espaço global do 

capital multinacional, devendo encontrar uma nova modalidade artística capaz de 

representar esta espaço para que nós possamos começar novamente a entender nosso 

posicionamento como sujeitos individuais e coletivos e recuperar nossa capacidade de 

agir e lutar. Sendo assim, a arte na escola poderá fomentar um processo de construção 

da cidadania, que levará à emancipação da criança, jovem e adolescente, futuros 

homens e mulheres que atuarão e transformarão à sociedade.  

Kaminski (2002) apresenta a arte como uma possibilidade de experimentar 

formas alternativas de sentir e pensar, talvez gerando novas idéias que podem vir a ser, 

um dia, coletivas.  

Essa tendência é vislumbrada no Projeto Faça Arte Faça Parte, por 

desenvolver o trabalho em grupo, não são a dança, a perna de pau ou o teatro, mas os 

alunos que estudam violão, flauta, teclado, forçando-os a produzir uma música 

resultante do coletivo. Outrossim, o fato de os alunos estarem reunidos fora do horário 

da aula, convivendo no mesmo espaço público, em dois turnos, todos os dias, cria 

situações voltadas para o coletivo. O Projeto almeja nos alunos que estão encantados 

com a arte, que um dia se tornem sujeitos críticos e participativos, agindo e lutando 

coletivamente por uma vida digna e humanitária.  

Nessa situação está presente o exercício da democracia, entendida como a 

construção de um espaço que busca o melhor para a comunidade escolar, dando 

oportunidade para que os alunos e professores desenvolvam suas habilidades, numa 

convivência com as diferenças e divergências, pois o espaço escolar é tecido de relações 

de convivência que devem estar sustentadas por valores democráticos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Gestão Democrática na escola pública é um dos princípios que garantem 

a efetivação do processo educacional, segundo a Constituição Federal, artigo 206. 
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Savater (1998) menciona a necessidade da “universalização democrática que é o caráter 

humanizador da educação, de opor-se a toda e qualquer discriminação, a toda forma de 

exclusão, e valorizar a igualdade de oportunidades, a aceitação do diferente, a 

diversidade cultural.  

O espaço escolar deve ser administrado democraticamente, o que exige 

comprometimento com o fazer educação, exige que todos os envolvidos no cotidiano da 

escola, os professores, os funcionários, os pais, os alunos, a comunidade, tenham vez e 

voto nas discussões, deliberações e ações educativas. Uma gestão democrática exige 

que a escola se constitua em um espaço de convivência social, fundamentado pela ética; 

essa convivência deve estar dirigida para uma ação coletiva.  

Como esclarece os Parâmetros Nacionais Curriculares (Brasil, 1998), a 

relação educativa é uma relação política, por isso a questão da democracia se apresenta 

para a escola assim como se apresenta para a sociedade. Essa relação se define na 

vivência da escolaridade em sua forma mais ampla, desde a estrutura escolar, em como 

a escola se insere e se relaciona com a comunidade, nas relações entre os trabalhadores 

da escola, na distribuição de responsabilidades e poder decisório, nas relações entre 

professor e aluno, no reconhecimento dos alunos como cidadãos, na relação com o 

conhecimento.         

Todo esse contexto gerado pela vivência da arte na escola, através do 

Projeto Faça Arte, Faça Parte, propiciou a democratização do espaço escolar, e , 

principalmente da comunidade escolar nas decisões e ações da escola; também 

oportunizou-lhes a usarem os instrumentos (violão, flauta, perna de pau, música, 

objetos, etc.) e estrutura física (auditório, quadra, sala de vídeo, sala de coordenação, 

pracinhas da escola, etc. ) como veículo de participação e aprendizagens diversas; 

possibilitou-lhes essencialmente, a vivências de experiências democráticas e de 

cidadania no cotidiano escolar, quando dava vez e voz aos alunos, pais e professores 

que estavam inseridos nesse processo educativo. Ou seja, fomentou um novo pensar 

sobre fazer escola e fazer educação de forma democrática e participativa.  
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