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Palavra sagrada 

Palavra poder 
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É a palavra que estrutura a realidade 

(Danielle Almeida, 2020) 

 

Nas manhãs de sol, o trabalhador sai para trabalhar 

Nas manhãs de frio, o trabalhador sai para trabalhar 

Quais as esperanças do trabalhador? 

É sempre assim, todo dia 

A natureza e o trabalhador sempre a trabalhar 

Quais as esperanças do trabalhador? 

(Elisa Lucinda, 2019) 
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RESUMO 

A pesquisa do tipo qualitativa, visa despertar o debate sobre a importância da 
arte e da cultura na formação integral do estudante da educação profissional e 
tecnológica. Como objetivos específicos buscou-se a identificação de autores e 
estudos de diversas áreas do conhecimento que tratassem da cultura, da arte e 
da cultura visual como formas libertárias de expressão do indivíduo no âmbito 
geral; o discernimento quanto a existência ou não de uma perspectiva de 
cultura e de arte já tratadas na produção científica no âmbito da educação 
profissional; a apresentação de uma proposta de produto educacional que 
favorecesse o debate das artes e da cultura na formação do estudante 
profissional. Para tal, foi elaborada e executada uma oficina que versou sobre 
educação profissional e arte tendo como tema norteador o trabalho como 
princípio educativo. Essa oficina foi realizada no Teatroescola, projeto social 
que promove a formação profissional em artes de jovens afrodescendentes da 
cidade de Salvador. Como resultados, foram produzidas e analisadas obras 
visuais produzidas durante a oficina. Os resultados obtidos revelaram a 
perspectiva do jovem da educação profissional quanto à categoria trabalho, em 
especial, o trabalho voltado para as artes. A pesquisa demonstrou ainda a 
necessidade investigativa da associação entre arte, cultura, omnilateralidade, 
ciência e trabalho no interior da educação profissional e tecnológica. 

Palavras-chave: Educação profissional – Arte – Cultura. 
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ABSTRACT 

A research about the qualitative type, seen for despair or debate about the 
importance of art and culture in the integral formation of the student of 
professional and technological education. As requested objectives, identify 
authors and studies from different areas of knowledge that treat culture, art and 
visual culture, as libertarian forms of expression of individuals in the general 
scope; the discernment regarding the presence or not of a culture and art 
perspective already dealt with in scientific production within the scope of 
professional education; a presentation of an educational product proposal that 
is favorable to the debate on arts and culture in the training of professional 
students. To this end, a workshop was elaborated and executed that dealt with 
professional education and art, with the theme of work or the educational 
principle. This workshop was held at Teatroescola, a social project that 
promotes vocational training in the arts of young Afro-descendants in the city of 
Salvador. As a result, visual works produced during a workshop were produced 
and analyzed. The results obtained revealed a perspective of the young 
education professional regarding the job category, in particular, work focused 
on the arts. Research also demonstrated the need to investigate the association 
between art, culture, unilateralism, science and work within professional and 
technological education. 

Keywords: Professional education – Art – Culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo geral evidenciar de que forma a 

cultura e a arte constituem-se como elementos fundamentais para a formação 

integral do indivíduo no interior da educação profissional e tecnológica. Como 

objetivos específicos foram definidos: Identificar autores e estudos de diversas 

áreas do conhecimento que tratem da cultura, da arte e da cultura visual como 

formas libertárias de expressão do indivíduo no âmbito geral; discernir sobre a 

existência ou não de uma perspectiva de cultura e de arte já tratadas na 

produção científica no âmbito da educação profissional; apresentar uma 

possibilidade de produto educacional que favoreça o debate das artes e da 

cultura na formação do estudante profissional.  

Tendo por problema de pesquisa “Qual a importância da cultura e da 

arte na formação integral do estudante profissional?”, buscou-se referenciais 

teóricos que se debruçassem sobre temas como cultura, arte, educação 

profissional, formação integral, aparelho ideológico do Estado e trabalho como 

princípio educativo. 

Esta dissertação é constituída por nove partes. Sendo elas: Educação 

Profissional no Brasil, Sobre a Cultura, Sobre a Arte, o papel do docente na 

educação profissional no incentivo às artes, o produto educacional, resultados, 

referências e anexos.  

A justificativa deste de estudo é percebida no âmbito da sua relevância 

social, científica e pessoal. No que tange à relevância social, é possível afirmar 

que o estudo acerca da cultura é ponto fundamental para a compreensão da 

formação do indivíduo, uma vez que o mesmo se constitui enquanto ser e 

sujeito na medida em que se relaciona com o meio e a sociedade em que vive, 

ou seja, a partir do contexto sócio-histórico-econômico e cultural. Logo, a 

cultura e seus elementos são fundamentais na formação tanto do ser humano 

quanto da sociedade. 

No que se refere à relevância científica, alguns autores como Ciavatta 

(2005) apresentam o tripé da educação profissional como sendo a ciência, o 

trabalho e a cultura. Quando se busca o aprofundamento acerca destes três 

temas há uma vasta literatura apontando para a importância dos dois primeiros, 
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o que não é tão perceptível no que tange ao último. Desta forma, é possível 

inferir que pensar a cultura e a arte no âmbito da educação profissional é uma 

necessidade latente. É possível ainda maior abrangência no que ser refere à 

relevância deste tipo de investigação para o próprio ramo dos estudos culturais. 

Isto porque a não existência de uma teoria da cultura (GEERTZ, 2008) 

oportuniza que haja uma gama de possibilidades não só acerca do significado 

do termo cultura como também no tocante à influência desta nos mais variados 

elementos que constituem a sociedade como é o caso da educação 

profissional e tecnológica (EPT). 

Já no que tange à relevância pessoal, esta se justifica pelo interesse da 

pesquisadora quanto aos estudos culturais bem como as suas trajetórias 

pessoal,acadêmica e profissional. Na adolescência, a pesquisadora descobriu 

sua aptidão para a música através das aulas no Liceu Salesiano do Salvador e 

do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. Na vida adulta, 

começou sua busca por maiores conhecimentos acerca da relação entre 

cultura e sociedade através de oficinas de produção cultural voltada para o 

audiovisual bem como por meio da graduação em Humanidades na 

Universidade Federal da Bahia, curso que apresenta como área de 

concentração a Política e Gestão da Cultura. Além disso, realizou algumas 

atividades complementares como cursos de História da Arte, de Comunicação 

e Cultura, e de Canto Lírico; foi integrante do Coro Sinfônico do Neojibá e 

atuou na produção de curtas metragens o que contribuiu enormemente para 

sua formação como indivíduo. 

Sendo assim, diante do que foi exposto anteriormente, realizar uma 

pesquisa que busque compreender de que maneira a cultura e a arte tem sido 

tratadas na educação profissional é de extrema importância para a busca da 

formação omnilateral do indivíduo.  

Para se evidenciar de que forma a cultura e a arte podem integrar uma 

proposta de educação profissional e tecnológica que contribua com a 

emancipação, a superação da condição de alienação, a criticidade e a 

percepção de si ao estudante profissional enquanto sujeito em permanente 

construção capaz de modificar o mundo (MOURA, 2006), faz-se necessário o 
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entendimento de termos fundamentais como cultura, arte, cultura visual e 

educação profissional.  

Sendo assim, o presente trabalho teve seu referencial teórico dividido 

em quatro seções: sobre a educação profissional; sobre a cultura; sobre a arte; 

sobre a cultura visual e o papel docente no incentivo às artes. Além destes, na 

seção destinada à exposição dos resultados alcançados com a aplicação do 

produto educacional há uma breve explanação quanto ao espaço onde o 

produto foi aplicado e a sua relação com a educação profissional. A guisa de 

esclarecimento, durante este trabalho o termo educação profissional e 

educação profissional e tecnológica são tratados como sinônimos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

Antes de abordar sucintamente a perspectiva brasileira quanto à 

educação profissional, é relevante considerar um elemento fundamental para a 

compreensão da mesma, sem a qual inicialmente sequer se cogitaria o seu 

surgimento: a dualidade estrutural da educação. 

[...] os filhos da classe operária precisariam adquirir desde cedo o 
conhecimento e o hábito do trabalho penoso a que se destinam, já 
que tirariam a sua subsistência da força de seus braços. Ao contrário, 
os filhos da classe erudita, que viveriam da renda de suas 
propriedades ou do produto do trabalho intelectual, deveriam dedicar-
se a estudar durante muito tempo, pois eles teriam muito a aprender 
para alcançarem o que se espera deles, pode-se dizer, assegurar a 
propriedade de seus bens e o exercício do poder em sociedade. 
(CAIRES e OLIVEIRA apud TRACY, 2016, p.8)  

De acordo com Caires e Oliveira (2016), Destutt de Tracy considerava 

que a divisão social baseada no poder e na posse de propriedade privada seria 

algo intrínseco à natureza humana e da sociedade, logo sem possibilidade de 

mudança. O que fundamentou a crença deste intelectual de que a existência de 

sistemas de ensino diferenciados caracterizaria um Estado bem administrado. 

Diante disto, se torna adequado refletir acerca da educação associada à 

categoria trabalho, perspectiva elencada por Saviani (2007).  

Para o autor, falar de trabalho é falar de existência humana. Para que o 

homem exista é necessário que haja transformação da natureza por meio da 
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força empregada por ele mesmo. Segundo Saviani (2007), tudo o que o 

homem faz em prol da transformação da natureza ao seu redor é considerado 

trabalho. Esta concepção é diferenciada da fundamentalmente cristã, 

carregada do cunho penoso. Mesma concepção que “justificou” o trabalho de 

escravizados no período colonial brasileiro (1500-1822). 

[...] o Período Colonial aqui é caracterizado pelo trabalho manual de 
escravos, numa economia baseada na extração e no comércio de 
madeira e na agroindústria açucareira, enriquecendo os proprietários 
das terras. Neste fenômeno a própria etimologia da palavra trabalho, 
derivada do latim tripalium, um instrumento de três paus utilizado na 
tortura de escravos. Daí se originou o verbo tripailare que significa 
‘torturar’.  (CAIRES e OLIVEIRA, 2016, p.9)   

Ainda neste período a educação no Brasil oferecida pelos jesuítas era 

destinada à prole dos colonizadores e tinha cunho “clássico, intelectual e 

humanista” (CAIRES e OLIVEIRA, 2016, p.10) o que destoava de como a 

atividade manual era vista na época. Para que exercesse este tipo de 

atividade, a educação era realizada no decorrer do próprio trabalho como na 

carpintaria e na construção civil. Por neste período a economia brasileira ser 

essencialmente agroexportadora, a educação praticada nas Corporações de 

Ofício tinham como intuito atender as demandas das metrópoles. Vale ressaltar 

que, de acordo com Reis (2013, p.21) durante o Período Colonial “o termo 

ofício designava o exercício por obrigação de algum tipo especializado de 

trabalho: o realizado manualmente e/ou com o auxílio de instrumentos era 

conhecido como ‘ofício mecânico’”. 

Já no Período Imperial (1822-1889), o ensino de ofício permaneceu 

praticamente como no período colonial, visto que mesmo com a mudança do 

regime e a criação da primeira constituição de 1824 não ocorreram mudanças 

significativas na organização da educação do país. Também neste período foi 

organizada a educação pública do Brasil, sendo dividida em “Pedagogias 

(Primeiro Grau); Liceus (Segundo Grau); Ginásios (Terceiro Grau) e Academias 

(Ensino Superior)” (SANTOS apud CAIRES et al, 2016, p. 36). Vale ressaltar 

que com neste período as Corporações de Ofício foram extintas e o  conteúdo 

das artes e dos ofícios foi transferido para os Liceus. 

Contudo, as dificuldades em manter a educação no país devido à sua 

extensão territorial e ausência tanto de recursos materiais quanto de docentes 
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fez com que ocorresse uma reorganização da educação. Em 1837 o sistema 

de educação brasileiro passou a ser dividido em “Ensino Superior, que 

objetivava a formação de quadros qualificados para desenvolver atividades de 

produção e atender à burocracia do Estado; Ensino Secundário, de cunho 

seletivo e propedêutico ao nível superior; e finalmente, o ensino das primeiras 

letras, ofertado por poucas escolas” (CAIRES et al, 2016, p. 38).   

De acordo com Cires et al (2016), além dessas possibilidades de 

educação houve a criação de escolas para artífices que tinham como função 

suprir uma lacuna entre a educação das primeiras letras e o ensino superior.  

[...] as casas de educando artífices foram criadas e mantidas 
integralmente pelo Estado; todas foram criadas por presidentes 
de províncias, autorizados por leis das assembléias provinciais 
legislativa; sua clientela era constituída, predominantemente, 
de órfãos e expostos, o que as fazia serem vistas mais como 
“obras de caridade” do que “obras de instrução pública”; a 
disciplina era bastante rigorosa, militar ou paramilitar; a 
instrução propriamente profissional era dada em arsenais 
militares e/ou oficinas particulares (CUNHA apud CAIRES et al, 
2016, p. 38-39) 

Nesta época também houve a criação do atual Colégio Pedro II, 

denominado anteriormente como Imperial Colégio de D. Pedro II, e do Asilo 

dos Meninos Desvalidos. Enquanto o primeiro estava destinado à educação 

mais erudita, logo, direcionada para o trabalho intelectual, o segundo favorecia 

a formação de mão de obra orientada para o trabalho manual. Vale ressaltar a 

que com as mudanças de regime governamental, a concepção ideológica dos 

públicos para os quais o ensino do trabalho manual basicamente permanecia a 

mesma. Se no período colonial era destinado aos indígenas capturados e aos 

escravizados, no período imperial destinava-se aos “órfãos e mendigos” 

(FONSECA apud CAIRES et al, 2016, p. 39). 

Avançando na história do Brasil, foi durante o período da Primeira 

República (1889-1930) em que ocorreram grandes transformações como a 

abolição da escravatura, o desenvolvimento industrial e a transição  do sistema 

capitalista comercial para o industrial. Nesta época, a educação profissional 

que antes se restringia à formação para os desvalidos passou a ser 

direcionada a todos que pudessem ser encarados como potenciais para o 

trabalho assalariado.  
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Tendo em vista essa realidade, em 1909, Nilo Peçanha, 
através do Decreto n. 7566, de 23 de setembro, determinou a 
criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, nas capitais dos 
estados brasileiros e na Cidade de Campos (terra natal desse 
presidente), destinadas ao Ensino Profissional Primário gratuito 
e vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 
(CAIRES et al, 2016, p.44). 

 

Já na Era Vargas (1930-1945), na qual ocorreu tanto o desenvolvimento 

da industrialização do país quanto o fortalecimento do sistema capitalista de 

produção, houve também um grande fluxo populacional. As pessoas eram 

atraídas para as grandes cidades na tentativa de ocuparem postos de trabalho 

o que influenciou diretamente na necessidade de organização do sistema 

educacional, bem como incentivos para o fortalecimento da educação 

profissional no país. Foi criado então o Ministério da Educação e da Saúde 

Pública que apesar de estabelecer diretrizes para a educação primária, 

secundária e superior, não incorreu em mudanças significativas para o ensino 

profissional apenas dando sutil destaque à organização do ensino comercial. 

Esta se deu por meio da divisão entre cursos médios (propedêutico, auxiliar e 

técnico) e o curso superior de finanças (ROMANELLI apud CAIRES et al, 2016, 

p.53). Foi também neste período que o termo técnico apareceu pela primeira 

vez em um documento legislativo sobre educação. 

Em 1932, surge o movimento escolanovista por meio da publicação do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Este documento, possuía como 

um dos seus objetivos a superação da dualidade estrutural da educação, 

aquela na qual os mais pobres recebiam uma educação voltada para o trabalho 

manual, enquanto os mais abastados recebiam uma educação voltada para o 

desenvolvimento do trabalho intelectual.   

Essa dualidade histórica estruturou a educação no país desde seu 

período colonial. Uma prova disto é que as escolas de aprendizes e artífices 

sempre tiveram “como função principal a inserção no mercado de trabalho, não 

havendo preocupação com a formação teórica passada aos alunos” (SAMPAIO 

et al, 2009, p18). Na Bahia, onde eram oferecidos cursos como o de sapataria 

e marcenaria, na atividade educacional não havia a preocupação com o 
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compartilhamento do conhecimento científico empregado na realização das 

tarefas. 

 É importante considerar também que neste estado, em 1933, foi criada 

a primeira medida voltada para “institucionalização de menores” que consistia 

na internação compulsória de crianças e adolescentes negros, pobres e 

abandonados (CARRERA, 2018), estereótipo reafirmado como ameaçador 

ainda nos dias atuais (ALMEIDA, 2019), com o intuito de profissionalizá-los e 

torná-los aptos para o convívio em sociedade. A educação profissional, neste 

aspecto, pode ser percebida através do viés ideológico de que por meio do 

trabalho o indivíduo torna-se sujeito, não apenas isto, mas também um ser 

produtivo. Se antes da profissionalização o desvalido possuía sua imagem 

associada à vagabundagem, por não ter como se sustentar nem gerar riqueza 

para a sociedade, após a profissionalização este ganha o status de cidadão.  

Por meio desta prerrogativa, de que o trabalho profissionaliza, é que 

esse tipo de ação do Estado gerava também a sensação de segurança, uma 

vez que aqueles que eram vistos como propensos a cometerem delitos 

estariam sendo formados para o mercado a fim de exercerem atividades 

manuais e sustentarem a pirâmide social e sua estrutura de classes. É 

importante considerar que o intuito principal destas internações compulsórias 

para a formação profissional não tinham como objetivo secundário a mobilidade 

social, pelo contrário, com a produção de riqueza através da atividade exercida 

por estes jovens trabalhadores o que se almejava era exatamente a 

manutenção das forças de opressão. Conforme Suchodolski apud Ribeiro et al 

(2016, p.9) os capitalistas estabelecia,  e que até os tempos atuais estabelece, 

o que é imprenscindível para a educação da classe oprimida e não o conjunto 

de necessidades sociais. 

Isto porque, ao deixar de ser desvalido, o jovem trabalhador passava a 

custar menos aos cofres públicos, na realidade, passava a contribuir para o 

enriquecimento do mesmo. Já que, de acordo com Marx (2008, p.28), “para 

que uma classe possa ser oprimida, é necessário garantir-lhe as condições que 

lhe permitam, pelo menos, sobreviver em sua existência servil”. 
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Para ilustrar esse processo de formação para o trabalho realizado na 

Bahia através da primeira Escola Profissional de Menores da Bahia (EPM) 

criada sobre a égide positivista “do controle sobre as classes perigosas, 

ameaçadoras da ordem e do arranjo das cidades” (CARRERA, 2018, p. 58), 

tem-se que 

O jornal A Tarde de 29 de dezembro de 1933 noticiou, por 
exemplo, a solicitação de internação formalizada pelo inspetor 
de ensino da região sudoeste do estado, que se dirigindo a 
Agripino Barbosa, então diretor de instrução Pública, pleiteou 
vaga junto ao capitão Facó para o ‘menino Daniel’, de 12 anos, 
aluno do 3º ano do ensino primário, que desde pequeno 
revelava aptidão para o desenho. Apresentando-se ‘alguns 
apreciáveis desenhos ao governo’, a solicitação foi de portanto 
acatada a fim de que ‘o pequeno artista’ pudesse no futuro ser 
encaminhado para a Escola de Belas Artes. (UMA 
VOCAÇÃO..., 1933) (CARRERA, 2018, p. 61)  

Ainda no período getulista, mais especificamente durante o período da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o país passou por uma grande 

intensificação da produção industrial devido à necessidade de importação de 

produtos pelos países em guerra. Esta conjuntura propiciou o incentivo à 

formação de trabalhadores com qualificação que atendesse as demandas do 

mercado industrial. Para tal foram criados o Serviço Nacional de Aprendizagem 

dos Industriários, em 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 

1946 (CAIRES et al, 2016, p. 60-61). Kuenzer (2007, p.28) considera que neste 

momento as demandas oriundas da divisão social e técnica do trabalho com o 

intuito de atender ao modo taylorista-fordista motivaram as articulações entre a 

iniciativa privada e o governo.  

Outros dois acontecimentos importantes da história da educação 

profissional durante a gestão Vargas foram a criação das Leis Orgânicas 

(1942-1946) e a organização da Rede Federal de Educação. Sobre as 

primeiras, o principal legado referente à educação profissional foi que esta 

passou a integrar o grau médio e propiciou a criação dos cursos técnicos. 

Quanto ao estabelecimento da Rede Federal esta foi estabelecida como 

sistema oficial de ensino destinado à oferta de cursos técnicos.  

 Partindo para a Segunda República (1945-1964), as principais iniciativas 

tomadas com relação à educação profissional no Brasil consistiram em: ofertas 
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dos cursos industriais não apenas aos desvalidos, mas a todos aqueles que 

desejassem; a criação das leis de equivalência que garantia àqueles que 

concluíam os cursos Industrial, Agrícola e Comercial do 1º Ciclo do Ensino 

Médio o ingresso no curso secundário do 2º Ciclo (CAIRES et al, 2016, p.67); a 

ampliação da Rede de Escolas Técnicas Federais; a criação das Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1961, que garantia a 

equivalência do ensino técnico  ao ensino secundário para ingresso no nível 

superior.  

Quanto à educação profissional durante o Regime Militar (1964-1985), 

esta foi impulsionada devido à entrada de capital norte-americano no país. 

Neste período, alguns dos principais acontecimentos foram: aumento no 

número de cursos técnicos agrícolas em face da necessidade de 

desenvolvimento econômico do país; as escolas técnicas federais em alguns 

estados foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica 

podendo ofertar cursos de graduação e pós-graduação; e a profissionalização 

compulsória ganhou força devido aos baixos indicies de desenvolvimento 

alcançados na época.  

Já na Nova República (1985-2020), a educação profissional passou por 

algumas alterações como a criação do Programa de Extensão e Melhoria do 

Ensino Técnico, em 1986. 

Esse programa, que contava com o recurso do Banco Mundial, 
previa a instalação de 200 escolas técnicas, industriais e 
agrícolas de Ensino de 1º e 2º graus e se embasava em uma 
visão produtivista e fragmentada da educação que reeditou a 
Teoria do Capital Humano. (CAIRES et al. 2016, p.90) 

Entretanto, em 1988, com a promulgação da Constituição Brasileira esse 

viés produtivista é substituído pelo incentivo à superação da dualidade 

estrutural da educação presente no artigo 7º. Embora a educação profissional 

não tenha sido diretamente mencionada quando da sua criação, Caires et al 

(2016) considera relevante destacar que termos como formação para o 

trabalho e qualificação para o trabalho apontam para a compreensão desta 

modalidade de educação.  
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Foi também neste período que ocorreram debates acerca da educação 

politécnica, tecnológica e da escola unitária. Para Frigotto apud Caires (2016, 

p.93) é de fundamental importância que se priorize o ensino politécnico, aquele 

que forma jovens capazes de pensarem analiticamente não só os processos 

produtivos como as próprias relações sociais, especialmente no que tange a 

destinação das riquezas produzidas por meio do trabalho. Nas palavras do 

autor, “trata-se de uma formação humana que rompe com as dicotomias geral 

e específico, político e técnico ou educação básica e técnica, heranças de uma 

concepção fragmentária e positivista da realidade humana”. 

Além desses debates que contribuíram significativamente para a 

elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, 

este período também foi marcado pela transformação dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica em Institutos Federais, expansão da rede federal, 

criação de programas de educação profissional, criação de estratégia de 

diagnóstico como o Plano Nacional de Educação, e outras.   

Atualmente assim como nos diversos momentos da história do país, a 

educação nas suas diversas modalidades, passa por mudanças influenciadas 

pelo momento político. Estratégias como Escola sem Partido e Base Nacional 

Comum Curricular tem sido debatidas e implementadas. Contudo, como o 

intuito desta seção é apenas fazer um panorama para se compreender um 

pouco da educação profissional brasileira, estas questões não serão 

aprofundadas aqui. Por fim, é relevante sinalizar que a educação profissional 

não se restringe a preparar o indivíduo para assumir postos de trabalho, mas 

também possibilitar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas capacitando 

as pessoas para o exercício crítico (FANTINATO, 2014).  

 

2.2 A CULTURA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

No universo das ciências humanas e sociais, o conceito de cultura é um 

dos mais complexos existentes na sociedade. Definir cultura, o que significa, 

quais aspectos abrange e quais não contempla tem sido objeto de estudo de 

alguns intelectuais como Terry Eagleton, Jürgen Habermas, Stuart Hall, 

Raymond Williams, Zygmunt Bauman dentre outros. 
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 Eagleton em seu livro A Ideia de Cultura apresenta algumas 

perspectivas acerca da cultura. Inicialmente aborda como a palavra tem sua 

raiz etimológica na agricultura, na ideia de cultivo e de plantação. Também faz 

um contraponto entre os que usufruem dos produtos oriundos da agricultura e 

aqueles que trabalham para que estes produtos nasçam. Além disso, reflete 

como esta concepção influencia na percepção do indivíduo em relação a si 

próprio a depender do local onde está situado. Segundo o autor, 

[...] são os habitantes da cidade que são «cultivados» e não os 
que vivem realmente da lavoura. Os que cultivam a terra são 
menos aptos para se cultivarem a si próprios. A agricultura não 
permite tempo livre para a cultura (EAGLETON, 2003, p.12). 

 

Em outras palavras, significa dizer que a cultura não está acessível a 

todos os indivíduos da mesma maneira e que esta acessibilidade está 

diretamente ligada a posição do indivíduo na sociedade. Em concordância com 

esta perspectiva sobre cultura, Coli (2002, p.8) infere que a mesma 

corresponde ao “conjunto complexo dos padrões de comportamento, das 

crenças, instituições e outros valores espirituais e materiais transmitidos 

coletivamente e característicos de uma sociedade”.  

Já Habermas (apud SANTOMÉ, 2011, p. 163) infere que a cultura se 

configura como elemento através do qual a comunidade humana busca 

assegurar sua continuidade, visto que o mesmo pode ser considerado um 

conjunto composto por “seus constructos conceituais, seus sistemas 

simbólicos, seus valores, etc.” servindo como elemento auxiliar para a 

compreensão dos indivíduos e do mundo.  Desta forma, a cultura está 

relacionada aos padrões estabelecidos socialmente.  

Ainda sobre o conceito de cultura, Bauman (2012, p.301) afirma que 

esta é a inimiga natural da alienação por questionar de maneira constante “a 

sabedoria, a serenidade e a autoridade que o real atribui a si mesmo”. 

Entender a cultura como via que possibilita ao indivíduo transpor a ideia de 

alienação, remete ao pensamento de que esta pode ser encarada como 

mecanismo capaz de promover a perpetuação de ideias e conceitos além de 

legitimar estruturas sociais. Sendo assim, a cultura pode servir aos interesses 

do Estado.  
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Sobre alienação é importante considerar que de acordo com Fischer 

(1987, p.94-95) foi Rousseau o pioneiro a discutir a ideia de alienação, mas a 

partir dos estudos de Hegel e Marx que o conceito foi desenvolvido 

filosoficamente. Para o autor, a alienação humana inicia-se no instante em que 

o homem se separa da natureza por meio do trabalho e do processo produtivo. 

Em outras palavras, é através do trabalho que “o homem faz-se duplamente a 

si próprio, não só intelectualmente, na consciência, como na realidade, 

plasmando-se e ao mundo por seu trabalho, de modo que chega a contemplar-

se dentro de um mundo feito por ele mesmo” (MARX apud FISCHER, 1987, p. 

94-95). 

Portanto, é através da constante tentativa de superação desta alienação 

que o homem desenvolve a consciência sobre si, ou seja, é necessário que ele 

se perceba no produto do seu trabalho e que este deixe de ser algo apartado 

de quem o criou. Esse processo ontológico se tornou ainda mais necessário na 

medida em que a industrialização transformou o processo produtivo, as 

relações de trabalho e os vínculos entre o trabalhador e sua obra.   

Retomando a idéia de que a cultura pode ser um instrumento para o 

alcance dos interesses do estado, Eagleton (2003) alerta que  

Cultivarmo-nos, contudo, pode não ser apenas algo que 
fazemos a nós próprios. Pode também ser algo que nos é feito, 
e não menos pelo Estado. A cultura é uma espécie de 
pedagogia ética que nos torna aptos para a cidadania política 
através da libertação do eu ideal ou colectivo sepultado em 
cada um de nós, um eu que encontra a sua suprema 
representação no domínio universal do Estado (EAGLETON, 
2003, p.17-18). 

Isto é, a cultura pode servir não só como um instrumento de alienação, 

mas de dominação sob o qual os indivíduos se tornam tanto alheios ao que 

acontece ao seu redor quanto perdem parte da autonomia capaz de fazer com 

que transforme a si e a sociedade como um todo. Isto porque interessa ao 

Estado manter a ordem conforme seus interesses, sobretudo o referente à 

estrutura social na qual as desigualdades fundamentam a maneira como a 

sociedade se organiza e se perpetua. 
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Sendo assim, é importante ressaltar que o processo de dominação 

através da cultura num sistema capitalista está diretamente associado ao que 

se entende por trabalho. Já que, para Eagleton (2003, p.16), se todas as 

pessoas são seres culturais estas também fazem parte da natureza sobre a 

qual trabalham. Ou seja, o trabalho, enquanto atividade humana concreta, 

constrói, cria e recria a cultura, humanizando homens e mulheres. Cria, 

também, conhecimentos, constituindo-se eixo integrador de saberes 

(DEYLLOT e BOSSAM, 2013, p.104). 

Desta forma, é importante ressaltar que, de acordo com Saviani (2007) o 

homem constitui-se homem através do trabalho, trabalho este que se 

fundamenta no processo educativo que, historicamente, obteve um caráter 

dual, especialmente a partir do surgimento do sistema capitalista. Neste 

sistema, a educação foi associada à escola e ao ócio com dignidade (SAVIANI, 

s/d, p.3) enquanto que o trabalho foi associado ao mercado. Se antes, nas 

comunidades primitivas, os homens se apropriavam coletivamente dos meios 

de produção e buscavam a sobrevivência de forma igualitária, com o 

capitalismo surge a propriedade privada onde a sobrevivência passa a ser 

garantida através do sistema de classes na qual a classe dominante explora a 

classe dominada.  

Para que este sistema se perpetue, faz-se necessário um sistema 

educacional baseado na dualidade, no qual aqueles que constituem a classe 

trabalhadora possuam uma formação voltada para o trabalho manual enquanto 

que para a classe dirigente é destinada uma formação voltada para o trabalho 

intelectual (SAVIANI, 2007, p. 155-156). Contudo vale recordar que, conforme 

apontam Deyllot e Bossam (2013, p.105), “a educação é um processo de 

socialização de conhecimentos necessários ao homem e à mulher, no seu 

intercâmbio com a natureza, com a sociedade e com os outros indivíduos. A 

aquisição de conhecimento ocorre no próprio contexto do trabalho e dele é 

fruto”.  

Logo, a partir do pensamento das autoras remete-se à ideia de trabalho 

como princípio educativo. Quanto a isto, Ciavatta (s/d, p.1) infere que 
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No caso do trabalho como princípio educativo, a afirmação 
remete à relação entre o trabalho e a educação, no qual se 
afirma o caráter formativo do trabalho e da educação como 
ação humanizadora por meio do desenvolvimento de todas as 
potencialidades do ser humano. Seu campo específico de 
discussão teórica é o materialismo histórico em que se parte do 
trabalho como produtor dos meios de vida, tanto nos aspectos 
materiais quanto culturais, ou seja, de conhecimento, de 
criação material e simbólica e de formas de sociabilidade 
(Marx, 1979) (CIAVATTA, s/d, p.1). 

Em outras palavras, o trabalho enquanto princípio educativo também 

deve abarcar as dimensões cultural e artística do indivíduo. Entretanto, para se 

alcançar em plenitude o desenvolvimento de todas as potencialidades do ser 

humano, conforme aponta a autora supracitada, cabe o questionamento acerca 

da forma como, estando em contraposição o trabalho e a educação, é possível 

desenvolver aquelas dimensões. Para tal é fundamental uma nova perspectiva 

de educação apartada da ideia da dualidade estrutural. 

Historicamente a educação voltada para o trabalho manual teve/ tem por 

base o próprio processo produtivo enquanto que a orientada para o trabalho 

intelectual tomou por alicerce a oratória “como arte política de comando” 

(MANACORDA apud SAVIANI, 2007, p. 156) e o preparo físico necessários 

para aqueles que ocupariam posições dirigentes na sociedade. A superação do 

ensino dual, que certamente seria resultado da superação da divisão social do 

trabalho, tem sido almejada conforme aponta o Documento Base sobre a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio. De 

acordo com este documento,  

[...] a política de ensino médio foi orientada pela construção de 
um projeto que supere a dualidade entre formação específica e 
formação geral e que desloque o foco dos seus objetivos do 
mercado de trabalho para a pessoa humana, tendo como 
dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a cultura e a 
tecnologia (BRASIL, 2007 p.6). 

Antes, porém, Gramsci já abordava sobre o papel desempenhado pela 

escola e a necessidade de pensar um modelo diferenciado ao qual denominava 

de escola única. Sobre ambos, segundo o pensamento de Gramsci, Dore 

(2014, p. 302-303) aponta que  

A marca social da escola, para ele, não reside nos métodos de 
ensino nem na aquisição de capacidades diretivas e, sim, no 
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fato de que cada grupo social tem um tipo específico de escola, 
voltado a manter as estratificações sociais, seja para o 
desempenho de funções dirigentes ou instrumentais. Por isso, 
Gramsci defende uma escola única, elementar e média, que 
até o momento da preparação profissional forme o jovem como 
pessoa “[...] capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de 
controlar quem dirige”. (GRAMSCI, 1977, p. 1547) 

 É por este viés também que Ciavatta (2005, p.86) ressalta a importância 

de se buscar a formação integral do indivíduo nos moldes da educação 

socialista que “pretendia ser omnilateral no sentido de formar o ser humano na 

sua integralidade física, mental, cultural, política, científico-tecnológica”. No que 

tange ao aspecto cultural da formação integral, faz-se necessário o 

entendimento acerca da possibilidade de papéis da cultura na sociedade, 

especialmente quanto à sua relação com a educação profissional e a escola. 

Sobre um dos papéis da cultura na sociedade, Bauman (2012, p.12) 

aponta que, no século XVIII, a mesma foi elaborada com o intuito de diferenciar 

o que era realização humana daquilo que era próprio da natureza, ou seja, 

“‘cultura’ significava aquilo que os seres humanos podem fazer; ‘natureza’ 

aquilo a que devem obedecer”. Este conceito foi sendo superado na medida 

em que natureza foi sendo entendida como o ambiente no qual o homem 

poderia atuar.  Além disso, para o autor, o conceito de cultura pode ser 

classificado em hierárquico, diferencial ou genérico.  

Para entender a cultura como conceito hierárquico é fundamental a 

compreensão acerca de três pressupostos: o primeiro diz que a cultura pode 

ser herdada ou conquistada, isto é, corresponde a uma propriedade que, como 

tal, “pode ser adquirida, dissipada, manipulada, transformada, moldada e 

adaptada” (BAUMAN, 2012, p. 91); o segundo afirma que as qualidades do ser 

humano podem ser abandonadas fazendo com que sua cultura não frutifique e 

não seja valorizada, logo, é preciso que ele mesmo busque cultivá-la; e o 

terceiro infere que a “cultura significa o esforço consciente, fervoroso e 

prolongado para atingir esse ideal (a natureza ideal do ser humano), para 

alinhar o processo de vida concreto com o potencial mais elevado da vocação 

humana” (BAUMAN, 2012, p. 93).  Desta forma, a cultura como conceito 

hierárquico corresponde ao processo de compreensão da sua existência, 

identificada por meio das qualidades próprias do ser humano para que, 
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consciente disto, o mesmo seja capaz de transformar a si e ao seu entorno 

com o intuito de viver a vida em plenitude. 

Antes de partir para a cultura como conceito diferencial, cabe ressaltar 

como este três pressupostos estão interligados ao conceito de trabalho como 

princípio educativo.  De acordo com Frigotto et al (s/d, p.13) 

o trabalho é princípio educativo à medida que proporciona a 
compreensão do processo histórico de produção científica e 
tecnológica, como conhecimentos desenvolvidos e apropriados 
socialmente para a transformação das condições naturais da 
vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos 
sentidos humanos. 

 Ao tratar de processo histórico da produção dos conhecimentos  

desenvolvidos socialmente, também está se falando do primeiro pressuposto 

ou seja da cultura que é herdada ou conquistada. Já ao tratar das condições 

naturais humanas, o trabalho como princípio educativo se relaciona a cultura  

tanto ao segundo quanto ao terceiro pressuposto, visto que ambos tratam da 

necessidade de potencializar as características humanas, a ontologia do ser 

social.  

Já a cultura como conceito diferencial diz respeito à maneira de 

distinguir comunidades de indivíduos. Para tal, Bauman (2012), elenca cinco 

pressupostos. O primeiro afirma que os seres humanos não são totalmente 

determinados pelo genótipo, ou seja, 

O homem é o único animal vivo que precisa de modelos 
[culturais], pois é o único animal vivo cuja história evolutiva foi 
tal que seu ser físico se moldou de forma significativa por sua 
existência, e que, portanto, irrevogavelmente se sustenta nela 
(GEERTZ apud BAUMAN, 2012, p. 107). 

O segundo pressuposto, infere que toda forma sociocultural é exclusiva 

por ser composta de elementos selecionados de acordo com os propósitos e 

motivações dos indivíduos que compõem cada comunidade, apesar da 

existência de condições naturais (biológicas, ambientais e ecológicas) comuns 

a todos. O terceiro pressuposto afirma que a noção de culturas universais vai 

de encontro à noção de cultura como elemento diferencial. Isto porque se se 

afirma que a cultura é elemento próprio de cada comunidade não se pode 

admitir que exista uma única cultura comum a todos os indivíduos. 
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Já o quarto pressuposto, oposto ao terceiro, infere que para existir uma 

ideia universal equivalente ao conceito diferencial de cultura seria necessária a 

existência universal de algum tipo de cultura comum à espécie humana, o que 

é inexistente, segundo Bauman (2012). Para ele é possível elencar 

características universais como é o caso da linguagem, mas não uma cultura. 

Entretanto, ao cogitar a existência de uma cultura do consumo fruto do 

consumo conspícuo de mercadorias, talvez seja possível a alusão a uma 

cultura universal. 

Quanto ao quinto pressuposto, este discorre sobre a importância da 

sustentação do discurso do conceito diferencial de cultura pelos seus 

defensores através do embasamento científico. No que se refere ao conceito 

genérico de cultura, segundo Bauman (2012), este consiste na capacidade 

humana de gerar estruturas pelas quais o homem se orienta, a exemplo da 

constituição das sociedades. Sendo assim, em resumo,  

Se a noção hierárquica de cultura coloca em evidência a 
oposição entre formas de cultura “requintada” e “grosseira”, 
assim como a ponte educacional entre elas; se a noção 
diferencial de cultura é ao mesmo tempo produto e um 
sustentáculo da preocupação com as oposições insustentáveis 
e infinitamente multiplicáveis entre os modos de vida dos vários 
grupos humanos – a noção genérica é construída em torno da 
dicotomia mundo humano-mundo natural; ou melhor, da antiga 
e respeitável questão da filosofia social europeia – a distinção 
entre “actushominis” (o que acontece ao homem) e 
“actushumani” (o que o homem faz). O conceito genérico tem a 
ver com os atributos que unem a espécie humana ao distingui-
la de tudo o mais. Em outras palavras, o conceito genérico de 
cultura tem a ver com as fronteiras do homem e do humano 
(BAUMAN, 2012, p. 131). 

Esses conceitos de cultura cunhados por Bauman (2012) quando 

associados à educação profissional e tecnológica auxiliam na compreensão 

tanto da dualidade estrutural quanto nas possíveis maneiras de superá-las. 

Uma dessa maneiras, sugeridas nesta pesquisa, corresponde à possibilidade 

de enfatizar conteúdos artísticos e culturais no processo formativo do estudante 

da EPT com o intuito de que este tenha seu pensamento crítico desenvolvido e 

potencializado capaz de auxiliar na consciência e transformação de si e do 

mundo. 



                

26 
 

Ainda tratando dos conceitos, para Geertz (2008), cultura possui um 

conceito essencialmente semiótico o que dificulta inclusive a existência de uma 

teoria única sobre o tema. Isto porque, assim como Max Weber, Geertz (2008) 

diz acreditar que o homem é envolto pela cultura elaborada por ele próprio e 

que esta corresponde a uma cadeia de significados. Dentre estes significados, 

o autor aponta para alguns elencados como:  

(1) "o modo de vida global de um povo"; (2) "o legado social 
que o indivíduo adquire do seu grupo"; (3) "uma forma de 
pensar, sentir e acreditar"; (4) "uma abstração do 
comportamento"; (5) "uma teoria, elaborada pelo antropólogo, 
sobre a forma pela qual um grupo de pessoas se comporta 
realmente"; (6) "um celeiro de aprendizagem em comum"; (7) 
"um conjunto de orientações padronizadas para os problemas 
recorrentes"; (8) "comportamento aprendido"; (9) "um 
mecanismo para a regulamentação normativa do 
comportamento"; (10) "um conjunto de técnicas para se ajustar 
tanto ao ambiente externo como em relação aos outros 
homens"; (11) "um precipitado da história" (KLUCKHOHN apud 
GEERTZ, 2008 p.4). 

Com isso, buscar sintetizar o conceito de cultura, sob o ponto de vista do 

autor, pode ser considerado um ato de frustração uma vez que tendo tantas 

possibilidades interpretativas é imperativo escolher alguma delas, por exemplo, 

para construção de uma teoria da cultura. Sobre esta multiplicidade de 

interpretações, é que os pensamentos de Geertz (2008) coadunam com os de 

Gramsci apud Monasta (2010, p.53) já que para Gramsci, a cultura nada mais é 

do que “organização, disciplina do próprio eu interior, é tomada de posse da 

própria personalidade, é conquista de consciência superior pela qual se 

consegue compreender o próprio valor histórico, a própria função na vida, os 

próprios direitos e os próprios deveres”. 

 Ainda sobre o conceito de cultura, Laraia (2014) elenca algumas 

contribuições como  

1. A cultura, mais do que a herança genética, determina o 
comportamento do homem e justifica as suas realizações. 2. O 
homem age de acordo com os seus padrões culturais. Os seus 
instintos foram parcialmente anulados pelo longo processo 
evolutivo por que passou. [...] 3. A cultura é o meio de 
adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Em vez de 
modificar para isto o seu aparato biológico, o homem modifica o 
seu equipamento superorgânico. 4. Em decorrência da 
afirmação anterior, o homem foi capaz de romper as barreiras 
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das diferenças ambientais e transformar toda a terra em seu 
hábitat. 5. Adquirindo cultura, o homem passou a depender 
muito mais do aprendizado do que a agir através de atitudes 
geneticamente determinadas. 6. Como já era do conhecimento 
da humanidade, desde o Iluminismo, é este processo de 
aprendizagem (socialização ou endoculturação, não importa o 
termo) que determina o seu comportamento e a sua 
capacidade artística ou profissional. 7. A cultura é um processo 
acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das 
gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação 
criativa do indivíduo (KROEBER apud LARAIA, 2014 p. 48). 

Laraia (2014) também ressalta que é impossível para o homem o 

domínio de todos os aspectos que envolvem a cultura de uma determinada 

sociedade devido ao fato da imperfeição dos sistemas de socialização 

perceptível através dos modos diversos com que os indivíduos se socializam. 

Visto que, segundo Marion Levy Jr. apud Laraia (2014 p. 82) “um indivíduo não 

pode ser igualmente familiarizado com todos os aspectos de sua sociedade; 

pelo contrário, ele pode permanecer completamente ignorante a respeito de 

alguns aspectos”. Não sendo possível uma homogeneização em termos de 

socialização, Laraia (2014) ressalta que é importante que todos os indivíduos 

pertencentes a uma sociedade possuam um mínimo de conhecimento cultural 

para que possam se relacionar. 

Sobre este aspecto é possível retomar ao pensamento de Eagleton 

(2003, p.19-20) no sentido de que “[...] a cultura não está nem dissociada da 

sociedade nem totalmente integrada nesta. E se, a um determinado nível, se 

trata de uma crítica à vida em sociedade, certo é que, a um outro nível, é 

cúmplice desta”. 

Outro autor que contribuiu significativamente para o entendimento do 

que vem a ser a cultura foi Pierre Bourdieu. De acordo com Silva (1995), o 

autor dedicou-se a esmiuçar os sentidos de cultura ressaltando que estes se 

relacionam diretamente com os modos de vida das diferentes classes sociais e 

suas respectivas características.  

Sobre este aspecto, Giddens (2012) ressalta que Pierre Bourdieu tem 

como elemento central dos seus estudos o conceito de capital através das 

ideias de Marx acerca do capitalismo. Enquanto que para Marx é através da 

propriedade privada que se estrutura a sociedade de classes capitalista, logo é 
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por meio de um poder econômico que o ordenamento social existe, para 

Bourdieu há outros tipos de capital que também contribuem para a manutenção 

do sistema como o capital social, o capital cultural e o capital simbólico. 

O capital social refere-se à participação e envolvimento em 
redes sociais de elite ou entre grupos bem conectados. O 
capital cultural é a forma que é adquirida dentro do ambiente 
familiar e pela educação, geralmente garantindo certificados, 
como diplomas e outras credenciais que são formas de capital 
simbólico. O capital simbólico se refere ao prestígio, status e 
outras formas de honra social, que possibilitam que aqueles 
que possuem status elevado dominem os que têm status 
inferior (GIDDENS, 2012, p.598). 

Aqui Giddens (2012) enfatiza que os capitais podem ser trocados entre 

si e cita como exemplo a situação de candidatos a uma vaga de emprego. 

Aquele que tiver maior capital cultural tem vantagens sobre aquele que possui 

um capital cultural raso o que levaria o primeiro a maiores chances de 

acumular mais capital econômico. Outro ponto que o autor ressalta nas 

contribuições de Bourdieu é ideia de habitus que corresponde a posturas, 

modos de falar, pensar e se comportar dos indivíduos quanto às condições 

sociais em que vivem. A noção de habitus é fundamental para a compreensão 

do capital cultural. 

O capital cultural, segundo Bourdieu apud Giddens (2012) pode existir 

de três formas: a primeira é em um estado corporificado retratado no modo de 

pensar, falar e no movimento corporal, ou seja, o próprio habitus; a segunda é 

em um estado objetificado por meio da posse de roupas, livros e obras de arte; 

e a terceira assume formas institucionalizadas como é o caso das qualificações 

educacionais que se traduzem em capital econômico por meio do mercado de 

trabalho. Sobre este último, Giddens (2012) ressalta que a educação é um 

instrumento pelo qual o capital cultural pode ser disponibilizado a todos sem 

distinção. Sendo assim, fazendo um paralelo entre cultura e educação, é 

importante considerar que  

a cultura e os padrões do sistema educacional refletem essa 
sociedade e, desse modo, as escolas privilegiam 
sistematicamente aqueles que já adquiriram capital cultural em 
sua família e por meio das redes sociais em que estão 
inseridos (uma forma crucial de capital social). As crianças da 
classe média se encaixam na cultura das escolas com 
facilidade, elas falam corretamente, têm os modos certos e se 
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saem melhor nos exames. Porém, como o sistema educacional 
é retratado e percebido amplamente como sendo aberto a 
todos, com base no talento, muitas crianças da classe 
trabalhadora passam a se considerar intelectualmente 
inferiores e aceitam que são elas, em vez do sistema, que têm 
culpa por seu fracasso. Desse modo, o sistema educacional 
pode desempenhar um papel crucial na reprodução cultural das 
desigualdades (GIDDENS,2012 p.599). 

Logo, conforme aponta Silva (1995), o capital cultural constitui-se em um 

recurso para a manutenção do poder que muitas vezes pode ser equiparado a 

recursos econômicos e à posse, uma vez que aqueles que possuem 

determinadas informações, realizam atividades culturais específicas e possuem 

determinados gostos são distintos no que se refere às classes sociais 

 Vale ressaltar que, segundo Jopke apud Silva (1995), o conceito de 

capital cultural possui dois aspectos. O primeiro diz respeito ao capital 

incorporado, ou seja, àquele que é transmitido pela família ao indivíduo desde 

os seus primeiros processos de socialização.  

Las familias invierten en la educación escolar (entiempo de 
transmisión, enayuda de todo tipo y, enciertos casos, endinero, 
como hoyenJapónconeljuku y losyobi-ko), tanto más cuanto 
que su capital cultural es más importante y cuanto que el peso 
relativo de su capital cultural enrelaciónconsu capital 
económico es más grande —y también, enla medida en que 
lasotrasestrategias de reproducción (en especial estrategias de 
sucesiónen vista de latransmisióndirectadel capital económico) 
son menos eficaces o menos rentables relativamente (como es 
el caso hoyenJapón a partir de la última guerra mundial y,enun 
menor grado, en Francia) (BOURDIEU, 1998, p.51). 

Já o segundo, se refere ao institucionalizado, que nada mais é do que a 

cultura validada pelo sistema escolar e acadêmico. Entretanto, ambos podem 

se relacionar na medida em que o primeiro se liga ao segundo através da 

estrutura escolar pensada para que o desenvolvimento dos indivíduos, que 

possuem acesso ao capital incorporado, seja facilitado e estes tenham 

condições de construírem suas carreiras de maneira promissora voltando-a 

para o trabalho intelectual, em detrimento daqueles que por não possuírem 

nenhum ou pouco capital cultural tenham dificuldade de progredir. Desta forma, 

a escola reafirma e perpetua um sistema de ensino dual, bem como reitera a 

reprodução das classes sociais. Vale considerar que, como expresso 

anteriormente no tocante à dualidade estrutural da educação e a divisão social 
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do trabalho, fica evidenciado que este modo de pensar a educação e, por 

conseqüência a escola, apresentado na perspectiva de um modelo imutável 

que reforça as desigualdades sociais não atende às perspectivas de uma 

educação omnilateral, mas evidenciam outro modo de pensar ainda presente 

na sociedade. Conforme expressa Silva (2016, p.260) 

do ponto de vista da classe dominante, a escola é um 
instrumento de manutenção de sua hegemonia. Já para os 
dominados, a escola deve ser um espaço de sociabilidade e de 
construção do conhecimento, de aprender e de ensinar, 
devendo contribuir na promoção do conhecimento das áreas 
nela presentes e do pensamento crítico. 

Uma maneira de ilustrar o pensamento da classe dominante sobre a 

classe dominada pode ser o apresentado por Giddens (2012) quando este faz 

referência ao estudo de campo de Paul Willis (1977) que tinha como problema 

de pesquisa como ocorria a reprodução cultural frente ao trabalho ou “como os 

meninos da classe trabalhadora obtêm empregos da classe trabalhadora”. 

Neste estudo, Willis buscou desmistificar o pensamento de que os jovens das 

classes menos privilegiadas acreditam não serem inteligentes o suficiente para 

alcançarem bons empregos ou um status mais elevado profissionalmente. 

Segundo o pesquisador, para que os jovens aceitassem os trabalhos manuais 

sem que fossem inundados pelo sentimento de fracasso era necessária uma 

estrutura escolar que propiciasse isto por meio de uma reprodução cultural. 

Neste sentido é que Bowles e Gintis apud Giddens (2012) apontam para 

os componentes do currículo oculto como uma forma sutil de reproduzir no 

ambiente escolar as mesmas estruturas presentes na sociedade capitalista. A 

exemplo destas tem-se: aceitação do status quo, hierarquia e obediência frente 

aos sujeitos componentes da comunidade escolar, dependência da figura de 

autoridade, indiferença quanto a importância de certos conhecimentos, 

autoestima provisória dependente da opinião da autoridade, a normalidade de 

estar sob constante vigilância, subordinação compulsória e outros. Desta 

forma, a escola corresponde a uma sociedade em miniatura (GIDDENS, 2012 

p. 590). 

Diante do exposto até aqui é que se faz necessário o questionamento a 

respeito de que cultura no interior da escola favorece a emancipação do 
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indivíduo, quais sujeitos serão formados e para quais finalidades.Vale ressaltar 

que, de acordo com Durkheim apud Giddens (2012), a educação assume outro 

papel nas sociedades industriais que é a de ensinar as habilidades exigidas 

pelo mercado, diferentemente do que ocorria nas comunidades tradicionais, 

aquelas em que a educação se dava durante o processo de trabalho (SAVIANI, 

2007 p. 154). 

Nas sociedades tradicionais, as habilidades ocupacionais 
podiam ser aprendidas dentro da família, mas à medida que a 
vida social se tornou mais complexa e emergiu uma divisão 
ampla do trabalho na produção de bens, desenvolveu-se um 
sistema educacional que pudesse transmitir as habilidades 
necessárias para preencher os diversos papéis ocupacionais 
especializados (GIDDENS, 2012 p.591). 

Pistrak apud Simões (2009) considera que historicamente a escola 

reflete as crenças e estruturas temporais estando a serviço constante de 

determinados regimes sociais e que é esta característica que mantém sua 

existência útil, visto que pode ser considerada um aparelho ideológico do 

Estado, ou seja, é através da escola que as classes dirigentes conseguem 

dominar as classes subalternas. É interessante frisar que para que esta 

dominação seja possível é fundamental que o caráter classista da escola não 

seja revelado, mas mantido de maneira velada. Este caráter consiste no fato de 

que uma minoria (classe dirigente) subordina uma maioria (classe 

trabalhadora) aos seus interesses.  

Sobre este aspecto, segundo Ramos e Moratori (s/d) consideram que é 

no interior da cultura que o indivíduo produz a sua realidade. As autoras 

chegam a esta conclusão a partir do pensamento de Gramsci “é a cultura que a 

sociedade instaura que, por meio do seu sistema de valores e normas de 

conduta que mantém a coesão social. A unidade do grupo não é absoluta, mas 

uma unidade produzida mediante o consenso ativo de um grupo social ao que 

Gramsci denomina de hegemonia. 

Neste sentido, é possível inferir que as classes dominantes impõem 

arbitrariamente sobre as classes dominadas a sua própria cultura. Os 

estudantes destas últimas, por não ter o mesmo acesso à cultura por meio da 

família através dos mesmos livros, locais ou informações que os estudantes 
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mais ricos, acabam por não conseguir dominar os códigos valorizados pela 

escola o que, consequentemente, dificulta não só o processo de aprendizagem 

como também a possibilidade de melhores posições no mercado de trabalho.  

Um exemplo da valorização do capital cultural pela escola é o grau de 

importância atribuído a certas disciplinas em detrimento de outras como, por 

exemplo, as disciplinas das ciências exatas em detrimentos das disciplinas das 

ciências humanas. Isto porque, uma vez que o indivíduo domina certos 

conteúdos culturais e até mesmo artísticos, a escola não se preocupa em 

promover o ensino destes já que parte do pressuposto que são conhecimentos 

passados aos indivíduos através da família. O que não é necessariamente 

verídico quando se tem a classe trabalhadora como referência. 

Ora, se os estudos culturais são excluídos da formação humana atrelada 

à educação profissional, logo há uma reafirmação da educação dual. Sendo a 

não existência de capital cultural por parte da classe trabalhadora um requisito 

social para que a mesma permaneça num lugar de subalternidade e, 

consequentemente, deixa-se de buscar a omnilateralidade. 

Como alternativa Santomé (2011) sugere que os projetos curriculares de 

cunho emancipatório, como os que buscam a formação integral do indivíduo a 

fim de tornar a sociedade tanto mais democrática e progressista possível 

apresentem “metas educativas e aqueles blocos de conteúdos culturais que 

melhor contribuam para uma socialização crítica dos indivíduos’ (SANTOMÉ, 

2011, p.156). 

Pensando na perspectiva de uma educação profissional que contribua 

para a formação humana integral, os blocos de conteúdos culturais sugeridos 

por Santomé (2011) podem ser criados a partir das demandas observadas a 

partir do diálogo entre professores e estudantes, a exemplo das questões de 

gênero e raça fortemente debatidas em tempos atuais. Isto por entender que “o 

processo material da vida é o próprio conteúdo da cultura” (LINHARES, 2003, 

p. 116), que a própria cultura é feita por pessoas (ADICHIE, 2015, p.47) e que 

o trabalho enquanto princípio educativo corresponde a um processo 

éticopolítico. Também por isso, é imprescindível a utilização de conteúdos que 

trabalhem dentre outros aspectos, a sensibilidade humana a fim de combater, 
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por exemplo, “as relações sociais de exploração e alienação do trabalho em 

qualquer circunstância e idade” (FRIGOTTO et al, s/d, 18). Uma maneira de 

alcançar tal objetivo é por meio da arte. 

 

2.3 SOBRE A ARTE 

Conforme sugerido no fim da seção anterior e tomando por base os 

blocos culturais sugeridos por Santomé (2011), uma das maneiras de colaborar 

para que a superação da dualidade histórica da educação ocorra pode Sr 

através de componentes curriculares que garantam ao indivíduo novas formas 

de percepção da realidade e de expressão da mesma. Por ter como 

prerrogativa a capacidade de “liberar” os sentimentos e pensamentos de 

maneira singular, é que o ensino das artes possa se constituir em um caminho 

para proporcionar a expressão particular de cada ser humano sobre a 

sociedade e os fatores que a determinam. Em outras palavras, é possível 

cogitar que a existência dos estudos artísticos no interior da educação 

profissional contribuiria para aquilo que Karl Marx considera ser 

omnilateralidade. Tal conceito versa sobre a  

a relação entre o objetivo e o subjetivo, a educação, enquanto 
fonte de aprendizagem, e o corpo, enquanto capacidade de 
apreensão (ou apropriação, como queira), expressa quão 
múltiplas são as dimensões humanas, somente passíveis de 
serem desenvolvidas por uma educação, que tenha por objeto 
esse fim, tal é o caso da educação integral politécnica 
(MACIEL, 2018, p.98) 

Assim, a omnilateralidade traz em si o intuito do desenvolvimento de 

todas as faculdades humanas, dentre elas a sensibilidade.  Esta, segundo 

Maciel (2018, p.97), pode ser encarada como “o elo que une trabalho às 

demais dimensões humanas”. Por meio da sensibilidade todos os seus 

sentidos são potencializados. No universo da educação, um elemento que 

contribui para o aprimoramento da sensibilidade humana é a arte.Para 

compreender o que é arte, vários teóricos se debruçaram ao longo da história 

da humanidade. A presente pesquisa elencou alguns conceitos de arte para 

auxiliar na compreensão da sua importância no interior da educação 

profissional.  
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De acordo com Valverde (2016, p.67) a arte é o espaço no qual as 

subjetividades são criadas. Ela também possui em sua etimologia a origem 

latina por ser oriunda da palavra ars que corresponde ao que é conhecido por 

técnica ou habilidade. A autora ainda coaduna com Arthur Danton (2006) 

quanto a dificuldade em definir arte. Já para Coli (2002) não é o indivíduo que 

faz a diferenciação sobre o que é ou não arte. Segundo o autor,  

nossa cultura prevê instrumentos que determinarão, por mim, o 
que é ou não arte[...] o importante é termos em mente que o 
estatuto da arte não parte de uma definição abstrata, lógica ou 
teórica, do conceito, mas de atribuições feitas por instrumentos 
de nossa cultura, dignificando os objetos sobre os quais ela 
recai (COLI, 2002, p.11). 

 
Em outras palavras, significa dizer que a arte está intrinsecamente 

relacionada com a cultura e que esta, por se configurar como um instrumento 

utilizado pelo Estado para a manutenção das estruturas sociais, interfere no 

entendimento dos sujeitos quanto a si próprios e quanto à sociedade da qual 

fazem parte. Além disso, a cultura é capaz de interferir diretamente tanto nas 

preferências estéticas dos indivíduos quanto nas posturas que estes adotam 

frente às desigualdades. Entretanto, ao mesmo tempo que possui esta 

característica, tanto a cultura quanto a arte podem ser apropriadas e 

ressignificadas  pelos indivíduos de modo que estes exerçam autonomia sobre 

elas.  

Uma prova desta possível indeterminação quanto ao que vem ou não 

ser arte, Coli (2002, p.64) ressalta que não é comum a todas as culturas, ou 

seja, cada civilização possui uma ideia própria de arte. Para o autor, a arte é 

privilegiada uma vez que seus limites são imprecisos. Em outras palavras 

significa dizer que a arte, assim como a cultura, não possui uma definição 

única, mas variável a partir de elementos determinantes da sociedade da qual 

essa faz parte. É no interior desta variabilidade de definições e também da 

noção de habitus estruturada por Bourdieu (2004) que se buscará as que 

melhor se adequam para o alcance de uma educação profissional e tecnológica 

voltada para a integralidade do ser.  Contudo, o autor pontua que uma das 

formas de entender a arte é por meio do objeto artístico visto que “[...] os 

objetos artísticos ultrapassam a história, as sociedades que os engendram, 
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porque possuem alguma coisa (uma presença) que nós, em nossa cultura, 

sabemos, pela primeira vez, detectar e nomear” (COLI, 2002, p.66). 

Desta maneira, não seria inadequado compreender que a arte pode 

servir de instrumento tanto para a dominação de indivíduos quanto para sua 

emancipação. Logo, é possível inferir que a arte sempre se configurou como 

um meio político de comunicação e expressão do poder.  

Não raro na história, a arte foi determinada diretamente a partir 
de programas traçados por poderosos fatores exteriores. Serviu 
de propaganda, celebrou mortos e vivos, satisfez normas, 
exigências e vaidades. Esteve a serviço do poder. Foi — para 
empregarmos uma palavra tenebrosa — instrumento 
ideológico. Encontramos o exemplo de uma arte dócil, curvada 
ao destino que se exige dela, no século XVII, quando exalta a 
igreja e a monarquia absoluta (COLI, 2002, p.105-106). 

 
É possível dizer que por meio da arte, mais precisamente do objeto 

artístico, também podem ser definidos os rumos tomados pela sociedade. Se 

na história há registros da arte como instrumento de dominação, conforme 

sugerido por Coli (2002), não seria arte também capaz de promover a 

emancipação e libertação dos sujeitos? Quanto a isto Angela Davis (2017), 

recorda que  

Como Marx e Engels observaram há muito tempo, a arte é uma 
forma de consciência social – uma forma peculiar de 
consciência social, que tem o potencial de despertar nas 
pessoas tocadas por ela um impulso para transformar 
criativamente as condições opressivas que as cercam. A arte 
pode funcionar como sensibilizadora e catalisadora, impelindo 
as pessoas a se envolverem em movimentos organizados que 
buscam provocar mudanças sociais radicais. A arte é especial 
por sua capacidade de influenciar tanto sentimentos como 
conhecimentos (DAVIS, 2017, p.166). 
 

 Ou seja, por meio tanto da educação quanto da cultura e também da 

arte o indivíduo toma consciência de si e da sociedade que o cerca, pode ou 

não romper com a estrutura alienante do sistema capitalista como também 

emancipar-se. Através da arte os sujeitos são tocados e impulsionados a 

pensar criticamente, a questionar as estruturas e difundir uma mensagem de 

libertação a outros. Logo, é possível dizer que a arte tem o poder de transitar 

tanto no âmbito da sensibilidade quanto da racionalidade conforme pontua 

Davis (2017). 
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Sobre a necessidade da arte, Fischer (1987, p.20) diz que a mesma é 

necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. 

No interior da educação profissional e tecnológica a arte é uma ferramenta 

indispensável que possibilita o indivíduo enxergar a realidade inserindo-se nela, 

sob a própria perspectiva. A arte possibilita ao estudante profissional o 

protagonismo do cotidiano. Entender-se enquanto um sujeito sem o qual a 

realidade inexiste. Ao mesmo tempo em que a arte lhe confere um grau de 

especialidade também lhe possibilita se enxergar como uma das peças da 

engrenagem que perpetuam a existência dos meios de produção capitalista e 

reagir a esta visão. 

Neste contexto, discutir o papel da escola como via de acesso à cultura 

e à arte se faz urgente. Isto porque, conforme recorda Coli (2002, p.126), “a 

frequentação da arte depende, no entanto, de circunstâncias materiais, de 

meios concretos: ela não é dada a todos”. O autor sinaliza que, por exemplo, 

aqueles que têm acesso a seu livro O que é arte, por exemplo, “não é, 

certamente, operário nem lavrador, e provavelmente vive na proximidade de 

um grande centro”. Pontua ainda que já o fato do leitor ser alfabetizado “o 

coloca numa situação privilegiada” (COLI, 2002, p.126-127), bastando apenas 

este fato para validar a ideia de que o acesso à bens culturais no Brasil está 

posto para uma pequena parcela da população.   

Ao dialogar com o leitor do seu livro, Coli (2002), faz uma crítica 
significativa: 

 
o fato de ter adquirido este livrinho O que é arte, faz de você 
um caso especial. Seu interesse pela arte é ao mesmo tempo 
algo raro e casual: ele não veio certamente da escola (a menos 
que você tenha tido um professor excepcional); não foi 
estimulado por nenhuma política cultural efetiva, coerente, ou 
pelos meios audiovisuais. Num sistema de ensino voltado para 
a formação a mais pragmática e tecnológica, sob o 
desinteresse e a incompetência dos "responsáveis", e 
bombardeado por emissoras de rádio e tv regidas pelo princípio 
absoluto do lucro, você se encontra numa situação de grande 
miséria cultural (COLI, 2002, p.126-127). 

 

Isto é, para que o indivíduo possua um interesse pela arte é preciso que 

haja um movimento contra hegemônico no sentido de superar o despertar do 

seu gosto pela arte através da escola. Ao mesmo tempo, o autor pontua que o 

professor enquanto mediador de acesso à arte e a cultura se faz, muitas vezes, 
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pela excepcionalidade.  Referente a isto, à ideia de que o professor também 

precisa ser formado para que se constitua como mediador da arte, é que é 

possível questionar sobre a que interesses o acesso a arte pela classe operária 

serve. A partir desta reflexão também é possível questionar quanto à ideia de 

democracia no interior da escola, mais especificamente na sala de aula. 

Sobre isto, bell hooks (2017), pontua como os estudantes são 

convencidos a acreditar que o espaço da sala de aula é aberto à exposição de 

todos os tipos de ideias sem qualquer tipo de discriminação. Além disso, a 

autora esclarece que a ideia de democracia também está imbricada com a de 

difusão do conhecimento igualitário a todos aqueles que estão dispostos a 

aprender. Segundo ela,  

Desde o ensino fundamental, somos todos encorajados a 
cruzar o limiar da sala de aula acreditando que estamos 
entrando num espaço democrático – uma zona livre onde o 
desejo de estudar e de aprender nos torna todos iguais. E, 
mesmo que entremos aceitando a realidade das diferenças de 
classe, em nossa maioria ainda acreditamos que o 
conhecimento será distribuído em proporções iguais e justas. 
Nos raros casos em que se reconhece que o professor e os 
alunos não partilham as mesmas origens de classe, o 
pressuposto oculto ainda é o de que estamos todos igualmente 
empenhados no avanço social, em subir a escada do sucesso 
até o topo. E, embora muitos não cheguem ao topo, há um 
entendimento tácito de que vamos chegar em algum ponto do 
meio, entre o topo e o nível mais baixo (HOOKS, 2017, p.235). 

 Em suma, a ideia de democracia que permeia o interior do ambiente 

escolar faz com que o indivíduo acredite que sua formação será igual a dos 

demais, quando, na realidade, a perspectiva com que o conhecimento é 

compartilhado não se dá de modo igualitário, mas direcionado para os 

interesses da escola no que tange ao ser humano resultante do processo 

educativo. Quanto a isto, Mészáros(2008) esclarece que  

Uma das funções principais da educação formal nas nossas 
sociedades é produzir tanta conformidade ou “consenso” 
quanto for capaz, a partir de dentro e de seus próprios limites 
institucionalizados e sancionados. Esperar da sociedade 
mercantilizada uma sanção ativa – ou mesmo mera tolerância – 
de um mandato que estimulem as instituições de educação 
formal a abraçar plenamente a grande tarefa histórica do nosso 
tempo, ou seja, a tarefa de romper com a lógica do capital no 
interesse da sobrevivência humana, seria um milagre 
monumental. É por isso que também no âmbito educacional, as 
soluções “não podem ser formais; elas devem ser essenciais” 
(MÉSZÁROS, 2008, p.45). 
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Nesse ínterim, as instituições de educação profissional que busquem 

romper com a lógica do capital necessariamente precisam se valer de meios 

que promovam o pensamento crítico, a omnilateralidade do sujeito e sua 

emancipação. Logo, a forma de fazer a educação, os pressupostos 

pedagógicos também deverão versar para o alcance deste objetivo. É o que 

Maciel (2016) sugere ao apresentar a politecnia como um princípio pedagógico 

que estrutura a ideia de trabalho como principio educativo e também como o 

elo que une a perspectiva intelectual e a manual do trabalho. 

 

 

2.4 A CULTURA VISUAL E O PAPEL DOCENTE NO INCENTIVO ÀS ARTES 

 

 Ao pensar em formas essenciais de ensino capazes de romper com a 

lógica capitalista aponta-se para a necessidade de considerar a cultura e arte 

como vias para este alcance. Por isso, é que, pensando-se na educação 

profissional e em seu currículo, remete-se à cultura visual, visto que, 

historicamente, a mesma permanece presente assim como as artes visuais no 

conteúdo artístico dos cursos técnicos. Normalmente este conteúdo está 

disponível na disciplina de artes. 

 

A cultura visual contribui para que os indivíduos fixem as 
representações sobre si mesmos e sobre o mundo e sobre 
seus modos de pensar-se. A importância primordial da cultura 
visual é mediar o processo de como olhamos e como nos 
olhamos, e contribuir para a produção de mundos, isto é, para 
que os seres humanos saibam muito mais do que 
experimentaram pessoalmente (HERNÁNDEZ, 2000, p.52). 
 

Desta forma, é perceptível que assim como os componentes curriculares 

a exemplo de Português, História, Geografia e Matemática auxiliam o 

conhecimento do indivíduo sobre si e sobre o mundo, a cultura visual ensinada 

no componente Artes também contribui de uma maneira particular para a 

construção do sujeito e, consequentemente, para uma educação integral ou 

omnilateral. Esta, segundo Marx apud Santos (s/d), está relacionada 

diretamente tanto a transformação social quanto a modificação das formas de 
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ensino capazes de tornar os indivíduos emancipados. Logo, não seria 

enganoso afirmar que, conforme aponta Davis (2017) 

A arte progressista pode ajudar as pessoas a aprender não 
apenas sobre as forças objetivas em ação na sociedade em 
que vivem, mas também sobre o caráter intensamente social 
de suas vidas interiores. Em última análise, ela pode incitar as 
pessoas no sentido da emancipação social (DAVIS, 2017, 
p.166). 

Esta emancipação social confronta os valores burgueses presentes na 

sociedade e na sala de aula, já que esta pode ser compreendida como um 

microcosmo da primeira. Estes valores constituem uma barreira que impendem 

muitas vezes que haja o confronto de ideias, uma vez que a manutenção da 

ordem vigente é premissa para a perpetuação do sistema educacional. Sendo 

assim é que, por vezes, os filhos dos trabalhadores são incentivados a não se 

posicionarem afim de não serem desabonados pelo seu modo de pensar. 

Sobre isso, bell hooks (2017, p.237) sinaliza que muitos estudantes sentem-se 

envergonhados em colocar seus pensamentos, exercendo o direito a livre 

expressão, especialmente quando estes estão relacionados diretamente às 

necessidades das classes mais pobres. Segundo a autora, o que ocorre no 

interior da sala de aula corresponde a um processo de censura que “é apenas 

uma das maneiras pelas quais os valores burgueses superdeterminam o 

comportamento social na sala de aula e minam o intercâmbio democrático de 

ideias” (HOOKS, 2017, p.237). 

É importante ressaltar que este intercâmbio, por se constituir em uma 

forma de fazer com que a sociedade seja compreendida criticamente, 

caracteriza-se como um ameaça a manutenção das estruturas de poder que 

fundamentam o sistema capitalista de produção. Ora, um individuo que 

entende a sociedade em suas minúcias, que torna-se capaz de olhá-la a fundo 

estabelecendo conexões fundamentais para a sua inconformidade pessoal, não 

só se emancipa como também buscará estender essa emancipação a outros 

indivíduos. Afinal a coletividade é muito mais ameaçadora que a individualidade 

no tocante a destruição de um sistema opressor.  

O docente que corrobora com esta forma de pensar reúne esforços para 

promover a emancipação discente. Isto por conseguir enxergar os indivíduos 
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sobre os quais possui a responsabilidade do ensino e da preparação para o 

mundo do trabalho, como potenciais agentes transformadores da sociedade. 

Assim, atuar na promoção desta emancipação implica diretamente no incentivo 

a modificações significativas na maneira como os indivíduos vivem e se 

organizam em sociedade. 

Por isso, para que a essa emancipação aconteça, é de fundamental 

importância o incentivo docente para o debate em sala de aula, especialmente 

para que aqueles que pertencem às classes trabalhadoras se expressem 

através da fala, ou de outras formas artísticas, e não estejam apenas na 

posição de ouvintes. O ato de falar é tão importante quanto a ação de escutar. 

Entretanto, para aqueles que se acostumaram a serem silenciados, a condução 

ao lugar de destaque proporcionado pela fala, também diz respeito a uma 

questão de acessibilidade ao poder. Falar é estar em posição de destaque. 

Falar é sinônimo de poder. Ser escutado é sinal de que há uma detenção de 

poder por meio de quem fala. Essa fala verbal ou não-verbal, artística ou não-

artística, precisa ser estimulada no interior da educação profissional bem como 

o olhar sensível para com aquele que se expressa. 

Audre Lorde (2019, p.53) afirma que “a transformação do silêncio em 

linguagem e ação é um ato de revelação individual, algo que parece sempre 

estar carregado de perigo”. Justamente por ser ato de revelação individual, 

muitas vezes requer do docente atenção e cuidado ao receber aquilo que será 

exposto pelo estudante. Não só no tocante à subjetividade daquele que expõe 

sua forma de pensar como também na identificação dos elementos culturais 

presentes na composição identitária não unificada (HALL, 2006) do seu 

interlocutor. 

Primordialmente é necessária a compreensão de que as classes 

trabalhadoras não estão acostumadas a assumir o poder. Pelo contrário, quase 

que num processo de adestramento promovido pelas diversas estruturas 

sociais, aqueles que estão na subalternidade são ensinados a não se 

perceberem como indivíduos possíveis detentores de poder. Quando esta 

reflexão é transportada para o âmbito da escola, torna-se ainda mais evidente, 

especialmente, ao se abordar as instituições que seguem o modelo tradicional 
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de ensino no qual o docente é aquele que tem o conhecimento e o discente 

aquele que, como um receptor isento de capacidade cognitiva - conforme o 

viés da teoria hipodérmica e da educação bancária freiriana - compreenderá o 

conteúdo disponibilizado sem que haja qualquer tipo de reação ou 

racionalização do mesmo, apenas replicando-o quando necessário. A respeito 

desta hierarquia de pensamento no interior da sala de aula, Paulo Freire infere 

que 

[...] o pensar do educador somente ganha autenticidade na 
autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos 
pela realidade, portanto, na intercomunicação. Por isto, o 
pensar daquele não pode ser um pensar para estes nem a 
estes impostos (FREIRE, 2013, p.89). 

O que a educação integral busca é exatamente o oposto da concepção 

bancária. Para que se alcance uma formação omnilateral, é imprescindível que 

haja o compartilhamento e não transmissão de conhecimentos. A educação 

profissional integral precisa ser orientada pelo viés da omnilateralidade e da 

politecnia para que o estudante oriundo deste tipo de formação quando, por 

exemplo, ao exercer sua profissão tenha a compreensão do trabalho enquanto 

princípio educativo.  Por isso, a comunicação visual é tão relevante durante o 

processo formativo desse indivíduo.  

Spivak (2018, p.16) ressalta que “[...] a tarefa do intelectual pós-colonial 

deve ser a de criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar 

para que, quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido (a)”. Isto porque “Na 

transformação do silêncio em linguagem e ação, é essencial que cada uma de 

nós estabeleça ou analise seu papel nessa transformação e reconheça que seu 

papel é vital nesse processo” (LORDE, 2019, p.54). Ou seja,  quando a criação 

desse espaço no interior da educação profissional, o docente precisa 

reconhecer o seu papel no estímulo à fala do estudante profissional por meio 

da própria abertura para o diálogo. No caso do docente das artes, seu 

componente curricular já deve falar por si, já deve proporcionar por meio da 

linguagem artística esse protagonismo verbal e não-verbal do educando. 

Lorde (2019) ainda considera que os indivíduos, especialmente as 

mulheres, foram socializadas para respeitar muito mais o medo do que a 

necessidade de linguagem. No interior da sala de aula esta também é uma 



                

42 
 

verdade. Muitos estudantes tem temor, alguns até pavor, de se expor frente à 

turma. Em casos como este, a linguagem artística pode ser um mecanismo 

para a promoção sensível deste protagonismo. Por meio do incentivo às artes, 

o estudante compreenda a sua formação como um período no qual ele se 

desenvolve não só como sujeito da própria existência como também da 

sociedade da qual faz parte. A mesma sociedade que Han (2017) considera ser 

encarada tanto como do desempenho como do cansaço.  

Sociedade do desempenho por exigir dos indivíduos em geral, e dos 

trabalhadores em particular, altos níveis de produtividade. O trabalhador além 

de estar sob a pressão da classe dominante passa a exercer uma 

autoexploração que, de acordo com Han (2017, p. 29) é disfarçada pelo 

discurso do empreendorismo. O que, indubitavelmente, pode ser melhor 

compreendido e combatido quando o trabalhador possui uma consciência 

crítica fruto do questionamento da realidade e, consequentemente, da 

superação dos processos alienantes sobre os quais é submetido. A caso, 

durante a formação do estudante e do trabalhador a abertura de pensamento 

necessita da compreensão estética (GALEFFI, 2017) do contexto no qual está 

inserido.  

Sociedade do cansaço onde o indivíduo esgotado excessivamente 

continua a buscar a maximização do desempenho para o qual o descanso e a 

contemplação são abolidos (HAN, 2017). Essa realidade acaba por não 

contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo, mas 

colabora para a manutenção dos mecanismos de opressão. Na contramão 

deste diagnóstico é que a formação de trabalhadores capazes de contemplar a 

si, ao fruto do seu trabalho e ao outro contribui para a formação de uma nova 

sociedade. Neste contexto, a arte e a cultura visual se constituem como 

instrumental para o alcance desse poder de contemplação. 

Por isso, não há como o docente que se debruça sobre o ensino das 

artes, da cultura visual, e que busca a formação integral do estudante, evitar ir 

de encontro ao modelo conteúdista. Esse modelo que  

realiza o plano de exclusão dos menos favorecidos 
socialmente, considerados incapazes [...] Um modelo marcado 
pela competição dos mais capazes ao exercício do poder e 
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pelo controle dos corpos livres e quase “naturais”, como se 
somente alguns fossem inteligentes e a maioria apenas massa 
de manobra como o gado de abate (GALEFFI, 2017, p.80) 

É claro que para a realidade conteúdista seja ultrapassada no ensino 

das artes, cabe ao docente o ensino do ver, do saber enxergar. A própria 

contemplação tem relação com o ver, com o sentir, coma a estética (GALLEFI, 

2017). Logo, há concordância nesta compreensão em consonância com o que 

Han (2017, p.51) considera ser o aprender a ver. Para o autor, ensinar alguém 

a aprender a ver diz respeito a auxiliar esse ser a “‘habituar o olho ao 

descanso, à paciência, ao deixar-aproximar-se-de-si’, isto é, capacitar o olho a 

uma atenção profunda e contemplativa, a um olhar demorado e lento”. 

Outro fator importante na contribuição para o olhar crítico do estudante 

da educação profissional é que sua aprendizagem não deve ser restrita à sala 

de aula (MORAN, 2007, p.71), mas a locais onde a vida cotidiana também 

acontece. Esta que para Antunes (2006, p.160) é um “campo de disputa entre a 

alienação e desalienação”.  No caso da cultura visual, o incentivo a formação 

por meio de visitação a espaços de cultura como museus, teatros, shows, 

cinemas, parques e a espaços comunitários de convivência auxilia na 

compreensão da totalidade da qual o ser humano faz parte.  

O foco da educação não pode permanecer somente no nível 
pessoal, individual e na preparação profissional. Por isso, é 
importante focar também no desenvolvimento social, o 
engajamento numa sociedade mais justa, o compromisso do 
conhecimento pessoal com os que convivem conosco, com o 
planeta, com o universo. A educação precisa que cada aluno 
se insira na comunidade, desenvolva sua capacidade de 
assumir responsabilidades e direitos. (MORAN, 2007, p.66)   

Alargando ainda mais essa compreensão apresentada por Moran 

(2007), é imprescindível a compreensão de que a educação em espaços não 

formais e informais contribui para a formação do indivíduo como um todo. As 

experiências de aprendizagem em espaços não convencionais de educação 

colaboram para o entendimento do trabalho enquanto princípio educativo. 

Onde se trabalha, também se vive, aprende e ensina. Ensinar é a arte das 

artes é, portanto, tarefa árdua que requer o juízo atento não de um homem, 

mas de muitos, porque ninguém pode ser tão atilado que não lhe escape 

muitas coisas (COMENIUS apud SOARES e CUNHA, 2010, p. 24). 
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Cunha apud Soares e Cunha (2010) apresenta saberes indispensáveis 

aos docentes universitários que, facilmente, podem ser aplicados aos da 

educação profissional. Para a análise relacionada neste trabalho dois saberes 

ganham maior notoriedade: “os saberes relacionados com o contexto sócio-

histórico dos estudantes” e “os saberes relacionados com a avaliação de 

aprendizagem”. A respeito do primeiro, a autora considera que estes dizem 

respeito ao entendimento por parte do docente da realidade em que o 

estudante está inserido. São saberes que  

[...] se traduzem em habilidades de compreensão da condição 
cultural e social dos estudantes, de estímulo às suas 
capacidades discursivas e de recomposição de suas memórias 
educativas, favorecendo uma produção do conhecimento 
articulada, de forma autobiográfica, e a afirmação de sua 
identidade social, cultural e pessoal. (CUNHA apud SOARES 
E CUNHA, 2010,p. 25) 

A compreensão de que o processo educativo se constitui também na 

construção autobiográfica do estudante pode ser encarada como uma 

resultante dos esforços para o incentivo ao protagonismo. Se o pensamento 

estiver na direção de que o trabalho do estudante é estudar e que, por isso, ele 

se forma como individuo, numa perspectiva marxiana, durante este processo 

educativo do qual ele faz parte tanto por estar inserido como por produzir 

conhecimento, é que o próprio ato de estudar configura-se também como 

trabalho como princípio educativo.  

Outro saber ressaltado por Cunha apud Soares e Cunha (2010) diz 

respeito à avaliação da aprendizagem. Esta não só se relacionada com a 

capacidade técnica avaliativa do docente, mas também da sua sensibilidade 

pedagógica capaz de compreender os anseios do estudante da educação 

profissional e o que este consegue expressar no ambiente escolar.  

De acordo com Linhares (2003, p. 230), 

uma das singularidades desse sujeito que entra na escola é a 
sua vital necessidade de produção de sentidos orientadores de 
sua ação no mundo. Esses sentidos migram, têm muitas vozes 
– mas necessitam ter seu lugar de expressão, de elaboração e 
interação com os outros. 
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 Logo, de acordo com a autora, a escola também precisa ser esse lugar 

de fruição dos sentidos, dos afetos, dos desejos, dos valores, da ética e da 

estética, ou seja, da integralidade do ser e não um lugar de mutilação no qual 

os elementos que compõem a sensibilidade humana são desprivilegiados.  O 

que remete ao desafio docente tratado por Saviani (1997, p.55) 

O educador que queira se colocar na perspectiva da 
“emergente classe trabalhadora”, deve, pois, romper com 
a velha concepção de cultura (a enciclopédico-burguesa). 
Isto implica desobedecer, quebrar as regras 
estabelecidas, ousar comer do fruto da “árvore da ciência 
do bem e do mal” negando, assim, a inocência 
paradisíaca que reina na escola capitalista.  

No percurso do trabalho com artes dentro da educação profissional, um 

possível obstáculo é a manutenção do mito de que para se trabalhar com arte é 

necessário nascer artista e esta condição, certamente, não está senão na 

classe burguesa. A sustentação deste mito auxilia na perpetuação da ideia de 

que arte é algo inútil para aquele indivíduo que pretende trabalhar atendendo 

aos interesses do mercado. A arte só estaria ao alcance da classe trabalhadora 

quando fosse necessária para a execução do trabalho artesanal, ou seja, a arte 

como expressão do pensamento, como meio de externar os sentimentos ou via 

através da qual se modifica o mundo estaria acessível apenas à classe 

dominante, jamais à classe dominada. 

A estética burguesa sempre buscou situar a arte em uma 
esfera transcendente, além da ideologia, além das realidades 
socioeconômicas e, certamente, além da luta de classes. De 
uma infinidade de maneiras, a arte tem sido representada como 
produto subjetivo puro da criatividade individual (DAVIS, 2017, 
p.171). 

O mito de que a arte não é para todos sustenta também outro, o de que 

a arte e a ciência caminham em sentidos opostos. Sobre este, Coli (2002) 

exemplifica 

Há exemplos de artistas que se apoiam na ciência para a 
realização de seus projetos. [...] Alberti, no século XV, 
propunha a construção de seus edifícios a partir de rigorosas 
proporções matemáticas. Depois de terminada a obra, no 
entanto, ela amplia de tal forma o campo de seus múltiplos 
sentidos que ultrapassa de longe o esqueleto matemático, 
chegando a um horizonte que este nunca poderá atingir, onde 
as comunicações são possíveis unicamente pelos meios da 
não-razão (COLI, 2002, p.105-106). 
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Ou seja, é possível compreender que o resultado do trabalho de um 

engenheiro assim como o de um pedreiro, por exemplo, pode ampliar os 

horizontes para além da racionalidade alcançando a esfera dos sentidos. Neste 

ponto cabe retomar o pensamento de Eagleton (2003, p.14) sobre cultura 

quando este destaca que “o cultural é o que podemos alterar, mas a matéria a 

ser alterada tem a sua própria existência autónoma, o que lhe confere algo da 

recalcitração da natureza”, assim como a obra artística que 

é constituída, em última análise, por elementos culturais mais 
profundamente necessários que os próprios elementos 
materiais. Não há dúvida que o trabalho sobre a matéria, a 
habilidade artesanal, o domínio sobre o fazer são elementos 
constitutivos essenciais da arte, mas eles repousam sobre um 
pressuposto anterior: o da transformação da matéria numa 
expressão cultural específica (matéria toma aqui um sentido 
largo: a pedra para o escultor e a palavra para o poeta estão no 
mesmo nível) (COLI, 2002, p.118). 

Portanto, subtrair o conteúdo cultural do currículo é o mesmo que 

impedir o desenvolvimento natural do ser humano. É regular a capacidade 

cognitiva da classe trabalhadora para cumprir o que Adam Smith sugeriu: “ao 

trabalhador o conhecimento, em doses homeopáticas”. Ora, sem o 

conhecimento tanto artístico quanto cultural o indivíduo torna-se mais “dócil” 

aos meandros do sistema capitalista elemento fundamental para que não se 

pensem em emancipação, autonomia ou em outra forma de vida fora do 

capitalismo. Referente a isto, 

A educação profissional e tecnológica, comprometida com a 
formação de um sujeito com autonomia intelectual, ética, 
política e humana, exige assumir uma política de educação e 
qualificação profissional que não vise adaptar o trabalhador e 
prepará-lo de forma passiva e subordinada ao processo de 
acumulação da economia capitalista, mas, sim, que esteja 
voltada para a perspectiva da vivência de um processo crítico, 
emancipador e fertilizador de outro mundo possível (MOURA, 
2006, p. 10). 

Ao pensar na educação integral do indivíduo, é possível considerar que, 

conforme apontado por Moura (2006) esta traria em si o viés cientifico, o 

técnico, o artístico e outros que fossem necessários para o alcance da 

omnilateralidade. Atendo-se à dimensão artística, compreende-se assim que  

a arte não isola, um a um, os elementos da causalidade, ela 
não explica, mas tem o poder de nos "fazer sentir". Isso, 
evidentemente, não quer dizer que a arte substitui a 
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causalidade científica, nem que ela se encontra em oposição à 
ciência. Nem explica, de outro modo, nem anula a explicação 
científica (COLI, 2002, p.109-110). 

 
Por isso é tão importante a compreensão acerca da politecnia não só 

como um conceito que auxilia na compreensão do trabalho como princípio 

educativo, mas também como um princípio pedagógico que busca contemplar 

a cognoscibilidade, a habilidade, a sensibilidade e a sociabilidade (MACIEL, 

2018, p.97). Cada um desses componentes da politecnia estão imbricados com 

a noção de arte, a saber:  

a cognoscibilidade como desenvolvimento das dimensões 
lógicocognitivas e psíquicas (onde o conhecimento científico e 
tecnológico seja determinante); a habilidade, enquanto 
expressão de capacidades psicomotoras e físicas (onde o 
esporte e a formação profissionalizante constituam suportes 
fundamentais); a sensibilidade como potencialização de todos 
os sentidos (onde a música, a dança, a literatura, o teatro e as 
artes visuais, gráficas e plásticas tenham lugar privilegiado); e a 
sociabilidade enquanto efetivo exercício político da práxis social 
(onde a cidadania participativo-transformadora, a ecologia 
humana crítica e a saúde tenham prioridade) (MACIEL, 2018, 
p.97)  
 

A arte funciona como um elemento fundamental para a formação do ser 

humano crítico. Sua importância no currículo está atrelada tanto ao fato dela 

trabalhar no individuo aquilo que a ciência não trabalha que é a sensibilidade, 

quanto por ampliar os horizontes de compreensão daqueles que normalmente 

são educados para ter um entendimento limitado da sociedade. É possível 

dizer com isso que, no ambiente escolar, o contato com a arte, mais 

especificamente com o objeto artístico, pode despertar na classe trabalhadora 

tanto a consciência crítica quanto a sensibilidade na utilização dos 

instrumentos com os quais os indivíduos constroem sua existência humana, ou 

seja, a ontocriatividade reforçando assim a concepção de trabalho enquanto 

princípio educativo. Isto porque no contato com as artes, o ser humano 

transforma-se a si e ao mundo (COLI, 2002, p.112).   

Outra dimensão referente à importância da arte para a formação do 

indivíduo é entender que a obra de arte pode funcionar como meio para a 

compreensão do conhecimento historicamente construído e acumulado pela 

sociedade, assim como o contrário.  
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Para compreender, por exemplo, um quadro como A Liberdade 
sobre as Barricadas de Delacroix, o conhecimento da revolução 
de 1830 na França é muito necessário, do mesmo modo que é 
necessário algum conhecimento da história do Brasil para 
penetrar no sentido da Primeira Missa ou do Tiradentes, temas 
tão caros à nossa pintura, de Vitor Meireles a Pedro Américo e 
Portinari (COLI, 2002, p.122). 
 

Ainda sob esta perspectiva de compreensão tanto da história da 

sociedade quanto da obra de arte, é importante considerar que tipo de 

exigências devem ser cumpridas para o alcance desta. Sobre este aspecto, 

Hernández (2000), ressalta que  

 
Partindo de uma perspectiva psicológica, ou psicopedagógica, 
a aprendizagem no campo do conhecimento artístico exige um 
pensamento de ordem superior (Vygotsky, 1979) e a utilização 
de estratégias intelectuais como análise, a inferência, o 
planejamento e a resolução de problemas ou formas de 
compreensão e interpretação, etc. Além disso, quando um 
estudante realiza uma atividade vinculada ao conhecimento 
artístico [...] não só potencia uma habilidade manual, 
desenvolve um dos sentidos (a audição, a visão, o tato) ou 
expande sua mente, mas também, e sobretudo, delineia e 
fortalece sua identidade em relação às capacidades de 
discernir, valorizar, interpretar, compreender, representar, 
imaginar, etc. o que lhe cerca e também a si mesmo 
(HERNÁNDEZ, 2000, p.41-42). 

 
Logo, o contato com a arte também se configura como fundamental para 

a construção da identidade do ser humano. Sobre esta, Sodré (2016, p.17) 

considera que nada mais é do que “o lugar em que se tem e onde se faz a 

interseção do problema do sujeito com as identificações a que somos levados a 

assumir cotidianamente na vida social e, também, com o sujeito da técnica e da 

ciência” (SODRÉ, 2016, p. 247).  

Para a construção identitária do indivíduo bem como para tomada de 

consciência deste no que se refere ao lugar que ocupa na sociedade, a 

importância da arte se faz ainda mais latente. Por entender a arte como meio 

pelo qual os indivíduos se expressam e entram em contato com os outros, é 

possível dizer que a arte é peça chave para mobilizar as estruturas sociais. 

Algo que, entendendo a escola como um aparelho ideológico do estado 

(ALTHUSSER, 1985), incomoda àqueles que buscam a estabilidade do sistema 

capitalista de produção.  
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Desta forma, é possível inferir que talvez por este fato e pela própria 

dualidade estrutural da educação, as artes não possuam o mesmo peso que 

outras áreas do conhecimento como matemática e química (HERNÁNDEZ, 

2000, p.41). Ao pensar que a arte instiga o pensamento enquanto que outras 

disciplinas se atêm ao raciocínio lógico, a forma como o conteúdo artístico é 

tratado nas escolas, especialmente as de educação profissional, conduz a 

justificar a incompreensão de alguns estudantes, o que pode ser compreendido 

como um possível reflexo da perspectiva reprodutivista e utilitária em que estão 

inseridos, no que tange à relevância do conteúdo artístico para sua formação. 

 
Diferentemente do que acontece com matérias provenientes de 
campos disciplinares de reconhecida presença no currículo, as 
matérias artísticas necessitaram sempre argumentar o porquê 
de sua inclusão no currículo escolar. Entre outras razões, 
porque continuam parecendo um campo de conhecimento 
pouco útil diante de outros de garantia comprovada para 
conformar os elementos ideológicos para os quais a escola 
contribui. Erro grotesco e míope, pois, junto com a história, são 
as experiências e conhecimentos afins ao campo das artes os 
que mais contribuem para configurar as representações 
simbólicas portadoras dos valores que os detentores do poder 
utilizam para fixar sua visão da realidade (HERNÁNDEZ, 2000, 
p.42). 

 
Justamente por isso, pelo fato dos interesses dos detentores de poder 

serem contrários aos interesses da classe trabalhadora (SAVIANI, 1997) é que 

possibilitar o conhecimento artístico bem como a cultura visual na educação 

profissional é tão relevante. Inclusive, pode-se dizer que parte dessa 

incompreensão acerca da importância dos conteúdos artísticos para a 

formação do indivíduo se dá também por não considerar a sensibilidade como 

um elemento da integralidade do se e, possivelmente, da compreensão da 

politecnia como fundamentada na concepção de homem como ser histórico-

social “constituído a partir de sua práxis social, cuja consequência é o 

desenvolvimento potencial de múltiplas capacidades cognitivas, sensíveis, 

físicas e sociais determinantes de sua humanização integral” (MACIEL, 2018, 

p.99). 
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3. O TEATROESCOLA 
 

O projeto Teatroescola, nascido em 2017, é uma iniciativa no território 

soteropolitano que tem como objetivo a formação profissional cultural e artística 

voltada para o público jovem afrodescendente. Localizado no Teatro Jorge 

Amado, um dos principais teatros da cidade de Salvador, no bairro da Pituba, o 

Teatroescola surgiu com a proposta de potencializar a história deste 

equipamento cultural que possui mais de duas décadas de existência. Por 

possuir instalações que favorecem o aprendizado no aspecto artístico, o Teatro 

Jorge Amado tem colaborado tanto na execução das aulas teóricas como das 

práticas dos cursos ofertados pelo projeto.   

No que tange às ações pedagógicas, o projeto tem como viés norteador 

a profissionalização do estudante nas áreas artísticas por meio da 

emancipação social e do pertencimento de si durante o percurso formativo no 

projeto. Neste sentido, em todos os componentes curriculares há conteúdos 

que atendam ao cumprimento das Leis nº 9.395/96, nº 10.639/03 e nº 

11.645/08 que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional, bem 

como tratam da obrigatoriedade do ensino da história e cultura 

afrodescendente e indígena.  

Os estudantes ingressam por meio de processo seletivo iniciado sempre 

nos primeiros meses do ano por meio da publicação de edital. Para que 

participem da selação, os jovens necessitam cumprir alguns critérios como: 

possuir entre 14 e 24 anos de idade, residir em Salvador ou Região 

Metropolitana, ser afrodescendente, estar em situação de vulnerabilidade social 

ou ser estudante da rede pública de educação. Atualmente são oferecidos os 

seguintes cursos de formação artística: dança, teatro, produção cultural, 

técnico de palco, iluminação, fotografia e libras para as artes. Além destes, os 

estudantes tem a opção de cursar componentes optativos a exemplo de: 

Cultura, Arte e Relações Étnico-raciais, Ciência Política, Assessoria de 

Comunicação, Produção de Arte, História da Arte, Museologia e outros.  

Por ser uma iniciativa social, o corpo docente conta com profissionais 

voluntários certificados em suas áreas de atuação. Como a maioria é formada 

por bacharéis, a cada inicio de ano letivo a coordenação pedagógica promove 

uma Jornada Pedagógica, momento de capacitação norteado por um tema 
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específico que possam contribuir para o melhor desempenho dos professores 

junto aos estudantes em sala de aula.  

Como a formação artística é o principal objetivo do projeto, ao final do 

ano letivo há uma Mostra aberta ao público. Este evento é todo elaborado e 

executado pelos estudantes e apresentado no palco e foyer do Teatro Jorge 

Amado, tendo a participação dos docentes como consultores no 

desenvolvimento do trabalho. Vale ressaltar que ao longo do ano letivo, os 

estudantes são convidados a elaborarem e produzirem eventos menores, 

gratuitos ou não, podendo ser exclusivo para os integrantes do projeto e/ou 

para o público em geral. 

É importante sinalizar que os cursos têm duração de dois semestres 

com 110 horas cada e, aproximadamente, vinte alunos por curso, sendo que 

cada curso possui apenas uma turma. No tocante aos componentes optativos, 

o número de estudantes varia entre quatro e vinte alunos.  

Logo, caso o estudante queira permanecer na instituição por mais um 

ano letivo este poderá realizar a rematrícula. Para tal, o professor do curso de 

formação artística ou do componente optativo deverá dar o parecer à 

coordenação pedagógica sobre a concordância ou não a respeito.  

Por se tratar de um projeto social que busca atender jovens que estejam 

em situação econômica vulnerável, nos primeiros dois anos de fundação os 

estudantes tiveram acesso completamente gratuito aos cursos. Contudo, foi 

sendo notado um número crescente de evasões escolares o que fez com que a 

estratégia de contribuição voluntária, anteriormente adotada (os estudantes 

poderiam doar qualquer quantia ao projeto para manutenção do mesmo) fosse 

substituída pro uma taxa de matrícula semestral. 

Como a idéia de emancipação social é uma das norteadoras do projeto, 

o mesmo utiliza-se da Pedagogia do Oprimido e da Pedagogia da Autonomia, 

conceitos criados por Paulo Freire, para a promoção do desenvolvimento 

autônomo do sujeito profissional das artes. A metodologia utilizada é de base 

interativa e integrativa, nas quais são observadas as experiências do estudante 

para a construção da sua trajetória ao longo do percurso formativo.  

É neste sentido de valorização das experiências empíricas que são 

oferecidas atividades extracurriculares bem como o incentivo a utilização de 

espaços não formais e informais de educação. Por espaço não formal pode-se 
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compreender o ambiente que “acompanha as trajectórias de vida dos grupos e 

indivíduos fora das escolas” (BRUNO, 2014, p.13). Já os espaços informais, 

para Bruno (2014, p. 14) correspondem aos não delimitados, “fortemente 

marcados por referências de nacionalidade, localidade, idade, género, religião, 

etnia, marcados pela espontaneidade dos ambientes, onde as relações sociais 

se definem segundo gostos, preferências ou pertencimentos herdados”. Sendo 

assim, estão entre as atividades extracurriculares as visitas técnicas a 

equipamentos de cultura, palestras, workshops e espetáculos artísticos. 

Como o Teatroescola possui parceiros que apóiam o desenvolvimento 

do projeto, além de materiais para execução das aulas, os docentes e 

discentes do projeto contam com oportunidades de capacitação ao longo do 

ano letivo. Alguns exemplos dessas oportunidades são: utilização de 

laboratórios de fotografia, rádio e TV da Universidade Católica do Salvador 

(UCSAL); estudos patrimoniais em museus sobre a gestão do Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC); palestras sobre cultura e arte ministradas 

pela equipe do Itaú Cultural; curso preparatório para o ENEM denominado 

Colado com o ENEM; dentre outras. 

Por fim, o projeto ainda dispõe de outros subprojetos voltados para a 

formação étnica e cultural como o Grupo de Estudos em Gênero, Raça e 

Feminismos e o Café com Cultura. O primeiro integra o Núcleo de Pesquisa de 

Desenvolvimento Cultural e busca incentivar a pesquisa e o debate nas esferas 

de gênero, raça e feminismos com encontros mensais abertos ao público. O 

segundo, que acontece sem periodicidade específica, tem como intuito o 

debate sobre os mais diversos temas relacionados a cultura sempre com um 

(a) convidado (a) profissional da área.  

 
4. PRODUTO EDUCACIONAL  

 
Para Minayo (2009), a metodologia refere-se ao 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 
realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a 
teoria da abordagem (o método), os instrumentos de 
operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a 
criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade 
pessoal e sua sensibilidade) (MINAYO, 2009 p.14). 
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Segundo Giddens (2012), os métodos de pesquisa em sociologia são 

classificados em quantitativos, qualitativos e mistos. Os quantitativos são 

aqueles que têm por propósito mensurar, usando modelos matemáticos, os 

fenômenos sociais e são baseados no funcionalismo e no positivismo. Os 

qualitativos correspondem à tentativa de agrupamento de dados que facilitem à 

compreensão do indivíduo e de suas interações na sociedade, e são 

fundamentados no interacionismo e na busca de significados. Já os mistos, 

aliam tanto os métodos quantitativos quanto os qualitativos com o intuito de 

obter uma visão mais ampla do fenômeno estudado.  

Logo, a presente pesquisa, de caráter qualitativo, pretende utilizar-se do 

método de análise de conteúdo para verificar o produto da pesquisa que se 

constituirá de uma oficina da qual resultarão obras visuais produzidas pelos 

participantes. Pretendeu-se com as obras realizar uma análise de conteúdo 

que, segundo Bardin apud Marconi e Lakatos (2011),  

trabalha a palavra, a prática da língua realizada por emissões 
identificáveis. Leva em consideração as significações 
(conteúdo), sua forma e a distribuição desses conteúdos e 
formas. Lida com mensagens (comunicação) e tem como 
objetivo principal sua manipulação (conteúdo e expressão) 
(MARCONI e LAKATOS, 2011 p.29). 

Além disto, Severino (2007) considera que a análise de conteúdo 

é uma metodologia de tratamento e análise de informações 
constantes de um documento, sob forma de discursos 
pronunciados em diferentes linguagens: escritos, orais, 
imagens e gestos. Um conjunto de técnicas de análise de 
comunicações. Trata-se de se compreender criticamente o 
sentido manifesto ou oculto das comunicações. [...] Ela 
descreve, analisa e interpreta as mensagens/enunciados de 
todas as formas de discurso, procurando ver o que está por 
detrás das palavras (SEVERINO, 2007, p.121-122). 

Desta forma é que a análise de conteúdo foi utilizada como método para 

captar a mensagem que os discentes emitiram tanto durante a realização da 

oficina quanto durante o debate das idéias em sala. Além disso, como a 

pesquisa propôs a compreensão dos sentidos com que as palavras cultura e 

arte têm sido trabalhadas pelos referenciais teóricos buscando identificar quais 

deles se adequam melhor à educação profissional. A partir dos resultados 

teóricos obtidos foi elaborada a proposta de oficina sobre arte e cultura, tendo 
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como o trabalho como princípio educativo como norteador da execução da 

mesma.   

Sendo assim, para que a oficina se tornasse uma realidade, o seguinte  

plano de desenvolvimento do produto foi estabelecido, conforme Quadro 1. 

Quadro 1 - Cronograma de atividades 

ETAPA CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1ª Contato com um (a) docente da área de artes que ministre 

componente curricular com o qual a proposta deste trabalho se 

adeque. 

2ª Escolha de um ou mais temas referente à educação profissional e 

tecnológica que se encaixe na ementa do componente. 

3ª Escolha de uma turma na qual o tema será trabalhado. 

4ª Construção dos planos de aula para cada momento da oficina.  

5ª Execução da oficina. 

6ª Análise, armazenamento e catalogação das obras de arte 

produzidas pelos estudantes. 

7ª Apresentação dos resultados obtidos juntamente com a defesa da 

dissertação. 

 

Na primeira etapa foi realizado o contato com uma docente do Instituto 

Federal da Bahia da área de artes que ministra componente curricular com o 

qual a proposta deste trabalho se adequa. Pretendeu-se com isto, apresentar a 

proposta de trabalho à docente do instituto afim de que o (a) mesmo (a) deseje 

participar da pesquisa colaborando com a execução das etapas posteriores. 

A segunda etapa, composta pela escolha de um tema referentes à 

educação profissional e tecnológica que se encaixe na ementa do componente. 

O tema que escolhido obedeceu aos seguintes critérios: a) estar diretamente 

relacionado com a formação integral; b) estar em consonância com o Plano 

Pedagógico do Curso, bem como com o programa de disciplina, que orientam 

as aulas para a turma para a qual o tema será ministrado; c) ainda não ter sido 

trabalhado em sala de aula pela disciplina. Já a terceira etapa foi composta 

pela escolha da turma na qual a oficina foi aplicada. Para realizar esta 
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definição, foram utilizados os seguintes critérios: a) número de estudantes 

inferior a cinquenta, para que o acompanhamento da realização da atividade 

que resultará nas obras seja mais efetivo; b) disponibilidade da pesquisadora 

em estar presente no horário da aula; c) composição cultural da turma; d) 

diversidade de faixa etária e renda; e) ser caracterizada como “participativa e 

democrática” de acordo com o critério do docente colaborador.  

A quarta etapa consistiu na elaboração do plano de aula que 

contemplasse o tema escolhido e referências teóricas que colaborassem para o 

alcance do objetivo.  A quinta etapa correspondeu à execução do plano de 

aula. Esta etapa configurou-se numa pesquisa de campo ou empírica que, de 

acordo com Gonçalves apud Piana (2009) 

é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do 
pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o 
pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou 
ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 
documentadas(GONÇALVES apud PIANA, 2009, p.169). 

Já a análise, catalogação e armazenamento das obras produzidas pelos 

estudantes compuseram a sexta etapa da pesquisa. Nesta fase, realizou-se  o 

estudo das obras com base no confronto entre o conteúdo apresentado em 

sala de aula e a mensagem transmitida pela obra em si através do método da 

análise de conteúdo. A sétima etapa consistiu no preparo da análise dos 

resultados para apresentação juntamente com a pesquisa que fundamentou a 

oficina.  

Diante da proposta de produto educacional delineada acima é possível 

dizer que a referida pesquisa, além de qualitativa, também pode ser definida 

como pesquisa-ação.  De acordo com Picheth et al (2016, s.4) esta “tem por 

finalidade possibilitar aos sujeitos da pesquisa, participantes e pesquisadores, 

os meios para conseguirem responder aos problemas que vivenciam com 

maior eficiência e com base em uma ação transformadora”. No caso deste 

trabalho, a ação transformadora está diretamente relacionada com as 

atividades que serão desenvolvidas em sala de aula: a exposição do conteúdo 

teórico e a elaboração das obras artísticas.  
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 De acordo com Tripp apud Picheth et al (2016), a pesquisa ação é 

constituída por um ciclo composto por cinco etapas: planejamento, 

implementação, descrição e avaliação, conforme Figura 1.  

Figura 1 – Ciclo da Pesquisa-ação 

 

Fonte: PICHETH,Sara F.; CASSANDRE, Marcio P.; THIOLLENTI, Michel J. M.. Analisando a pesquisa-

ação à luz dos princípios intervencionistas: um olhar comparativo. Educação. Porto Alegre, v.39,n. esp. 

(supl), s3-s13, dez.2016. 

 No caso deste trabalho, cada fase do ciclo seria composta por etapas 

especificas dentro que é proposto no plano de desenvolvimento do produto 

educacional. Desta forma: 

 Planejar uma melhora da prática corresponde às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª etapas 

desta pesquisa. 

 Agir para implantar a melhora planejada corresponde às 5ª, 6ª etapas. 

 Monitorar e descrever os efeitos da ação corresponde à 5ª etapa. 

 Avaliar os resultados da ação corresponde à 7ª etapa. 

Por fim, como o presente trabalho, por meio do produto educacional, tem 

por intuito trabalhar em sala de aula um dos assuntos que compõe as bases 

conceituais da educação profissional, compreende-se que a proposta será 

melhor desenvolvida através do método de pesquisa-ação visto que a mesma 

tem por objetivo 
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aprender por meio de uma ação que, em seguida, leve para o 
desenvolvimento pessoal ou profissional (KOSHY; KOSHY; 
WATERMAN, 2010). A condução da pesquisa-ação deve 
buscar como resultado o desenvolvimento do conhecimento e o 
desejo de fazer parte e mudar a vida social (NILSSON, 2000) 
(PICHETH et al, 2016, s.5). 
 

 
 

5. RESULTADOS  
 
 

Antes de apresentar os resultados obtidos com a realização da oficina, 

julga-se necessária uma breve explanação sobre a trajetória até o alcance do 

objetivo proposto. Após a confecção do cronograma presente no Quadro 1, 

partiu-se para o cumprimento individual de cada etapa que o compôs.  

 Desta forma, foi realizado o contato com a docente do componente Artes 

do Instituto Federal da Bahia no intuito de apresentar a proposta de trabalho e 

verificar a disponibilidade de turmas para a aplicação da oficina. Neste 

momento, a docente se mostrou disponível e bastante solicita no acolhimento à 

atividade partindo-se então para as etapas posteriores. 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa teórica e sob orientação do 

professor orientador, foi estabelecido o trabalho como princípio educativo como 

tema norteador da oficina. O que atendeu tanto a segunda quanto a quarta 

etapa do cronograma, uma vez que a construção dos planos de aula que 

compuseram a oficina foi apresentado à docente durante o encontro. Assim, foi 

possível partir para a terceira etapa cujo resultado foi a escolha, por parte da 

docente, de três turmas para aplicação do produto: uma turma de química e 

duas de mecânica da modalidade de ensino integrado. Entretanto, por motivos 

de licença médica e indisponibilidade de outros docentes para acolher a 

proposta optou-se por aplicar a oficina no local de trabalho da pesquisadora.  

O local escolhido foi o Teatroescola, projeto apresentado na seção 

anterior deste trabalho. No dia 18 de janeiro de 2020, das 10 às 14 horas, a 

oficina foi aplicada na turma de Cultura, Arte e Relações Étnico-raciais. Os 

materiais utilizados foram: notebook, câmera fotográfica, quadro, piloto, texto 

impresso, papéis coloridos variados, cola, hidrocor, lápis de cor, lápis de cera, 

gliter, régua, tesoura e tinta. 
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A oficina foi implementada de acordo com os planos de aula que a 

compuseram (ANEXO A).  Estiveram presentes quatro estudantes, número 

mínimo para compor uma turma e que considerou-se ideal para a realização da 

análise detalhada das obras produzidas. Todos os participantes atuaram 

ativamente durante as etapas estipuladas pelo produto educacional, o que foi 

considerado positivo para o desenvolvimento da proposta de trabalho. 

É importante recordar que como o Teatroescola atende indivíduos na 

faixa etária de 14 a 24 anos, estes estão se preparando para o mercado de 

trabalho. Vale ressaltar que, para a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (2004, p.12), “a juventude é um tempo de 

estudar, de se formar cultural e fisicamente, de desenvolver valores éticos e 

espírito crítico, bem como de ter garantido os meios de subsistência”. Já para o 

Conselho Nacional da Juventude (2006, p. 5), no Brasil, juventude se constitui 

da condição social dos indivíduos pertencentes à faixa etária de 15 a 29 anos. 

Nunes e Fernandez (2016, p.69) ainda consideram que a juventude é “uma 

complexidade de situações que se expressam de diferentes formas na vida de 

cada jovem”.  

Tomando por base estes referenciais, pode-se dizer que a juventude é 

uma fase da vida do indivíduo na qual seu corpo, valores, cultura e meios de 

sobrevivência são desenvolvidos dentro de uma faixa etária específica. É 

também nesta fase que o ser humano busca participar mais ativamente da 

construção da sociedade. Esta participação ocorre nos mais diversos 

ambientes, especialmente no ambiente escolar e no laboral.  

Sendo assim, cabe apresentar o perfil da turma participante que foi 

composta por três mulheres e um homem: uma estudante de dança (18 anos), 

uma estudante de libras para as artes (21 anos), um estudante de fotografia 

(19 anos) e uma estudante de produção cultural (20 anos). Todos são 

residentes em Salvador, em bairros periféricos, filhos de trabalhadores e 

freqüentam o Teatroescola há um ano. 

A fim de tornar a compreensão dos resultados mais didática, considera-

se necessário explicar o desenvolvimento da oficina. Inicialmente foi 

apresentada a proposta à turma de maneira sucinta do que se pretendia 

realizar em cada etapa da mesma. Após este momento solicitou-se que os 
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presentes pudessem expor o que compreendiam a respeito de cultura, arte e 

cultura visual.  

Neste momento surgiram argumentos como “a cultura tem relação com o 

nosso modo de viver, de se portar, de viver em sociedade”, “a cultura tem a ver 

com arte, música, dança, com tudo que for artístico”, “eu penso que cultura tem 

a relação com a forma de viver de um povo, com sua identidade”, “ah! Eu 

concordo com tudo isso... Fica difícil dizer que cultura é uma coisa 

só..tipo..fechada, sabe?”. O que demonstrou que os presentes tinham noção do 

que cultura representava, por argumentarem de maneira segura, entretanto um 

dos presentes deixou claro que não possuía um conceito definido de cultura. A 

partir de então, a pesquisadora apresentou alguns dos conceitos presentes na 

pesquisa quanto ao que vem a ser cultura.  

Após esta explicação, lançou-se o questionamento sobre o que viria a 

ser arte. O que possibilitou um pequeno conflito de idéias por parte de dois dos 

presentes. Ambos se disseram confusos entre arte e cultura. Os outros dois 

comentaram que arte estava relacionada com expressão, ação, material 

diferentemente de cultura que parecia, na perspectiva deles, ser algo imaterial. 

Neste momento a diferenciação entre arte e cultura foi feita de maneira a 

elucidar os questionamentos presentes. Importante sinalizar que durante a 

explicação, os estudantes interagiram com questionamentos o que 

proporcionou à pesquisadora lançar indagações a fim de possibilitar o 

protagonismo dos mesmos no alcance do conhecimento. 

Notou-se também que, com freqüência a turma buscou compreender os 

conceitos por meio de exemplos presentes na realidade vivida por cada um dos 

estudantes. Em dada oportunidade, um dos estudantes citou algumas cantoras 

com o intuito de exemplificar a música como sendo uma expressão artística. Já 

na abordagem sobre cultura visual, o artista visual Eduardo Kobra foi citado e o 

trabalho dele serviu como referência para exemplificar do que o conceito se 

tratava. 

Posteriormente deu-se início à abordagem sobre o trabalho, as 

diferentes conceituações ao longo da história até o alcance do mesmo 

enquanto princípio educativo.  Neste momento, houve a inserção de outros 

assuntos por parte dos estudantes especialmente na abordagem sobre a 

formação do pensamento crítico por parte da educação e o quanto ela pode ser 
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responsável por descortinar pensamentos. Uma das estudantes chegou a fazer 

a conexão quanto o poder libertador da educação frente ao entendimento da 

realidade política do país e o quanto esta libertação pode ser dolorosa.  

A partir da fala da estudante, os demais passaram a se pronunciar 

fazendo conexões com outros assuntos presentes no cotidiano deles como 

machismo, racismo, lgbtfobia no ambiente de trabalho. Casos pessoais foram 

contados. Em um deles, a estudante de produção cultural relatou o quanto o 

trabalho foi um direito renegado a muitas gerações de mulheres. A partir desta 

fala, a estudante de libras para as artes comentou como a avó havia 

conseguido conquistar o diploma de cientista social pela Universidade Federal 

da Bahia, porém não pode exercer a profissão por conta da proibição do 

marido na época. Esta estudante ainda citou o quanto isto influenciou a família 

como um todo.  

Imediatamente após este relato, a estudante de dança comentou o 

quanto o trabalho sustentou e continua a sustentar a família dela composta por 

três mulheres. Falou também o quanto, nas palavras dela: “as pessoas negras 

e pobres precisam se sacrificar mais para conseguir alguma coisa”. A 

pesquisadora então questionou as razões que ela tinha para expressar esta 

opinião. A estudante então comentou sobre o fato da sua avó ser empregada 

doméstica e mesmo com idade avançada ainda trabalhar em uma função tão 

extenuante. Comentou também que essa ancestral trabalha há muitos anos na 

mesma residência, antes mesmo do nascimento dela, e como a relação desse 

tipo de trabalho influencia na própria percepção da avó sobre si mesma. Neste 

instante a estudante relatou que, para ela, o trabalho doméstico é uma 

modernização do trabalho escravizado exercido no período colonial no Brasil. 

Disse ainda sobre como certas expressões são cunhadas para, no caso do 

trabalho doméstico, convencer a trabalhadora a se manter no mesmo emprego 

como a expressão “ela é como da família” – sugerindo que a empregada 

doméstica é tão próxima que é como se fosse um membro da família.  

Por fim, esta estudante ainda comentou que muitas vezes o trabalho 

dificulta a relação familiar. Isto porque segundo ela, praticamente não 

consegue conviver com a mãe por incompatibilidade de horários visto que a ela 

passa o dia fora e quando chega a mãe sai para trabalhar numa seguradora de 

valores.  
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Após esse relato, o estudante de fotografia em seguida buscou fazer 

uma relação entre o trabalho e o prazer. Comentou que por amar fotografia, 

decidiu fazer o curso com a intenção de se profissionalizar. Entretanto, 

comentou a respeito da desvalorização da profissão. Segundo ele, “trabalho 

artístico não é valorizado no nosso país”. Ao ser questionado pela 

pesquisadora sobre a razão pela qual emitiu essa afirmação, o estudante disse 

que normalmente quem trabalha com arte sempre é questionado sobre qual 

outro tipo de atividade remunerada exerce. Para ele, esse tipo de pergunta 

demonstra como o trabalho artístico é representado no imaginário da 

sociedade, uma vez que, o trabalho artístico ganha a conotação de hobbie, 

algo que se faz para “passar o tempo não para ganhar a vida”. 

A partir desses relatos ficou evidenciado o quanto o trabalho para os 

participantes da oficina tem um cunho penoso, mesmo quando eles possuem 

afinidade com a atividade laboral exercida.  Neste momento, a pesquisadora 

buscou enfatizar o quanto o trabalho pode ser utilizado para a percepção de si, 

do outro, do mundo e como ele pode colaborar para a transformação da 

realidade social. Utilizou a oportunidade para comentar os relatos e solicitou 

que a estudante de libras para as artes lesse o texto O mecânico, escolhido 

para este momento. 

Por fim, a última etapa da oficina foi destinada à produção das obras 

artísticas. Os estudantes foram instruídos a traduzir o que eles compreenderam 

do trabalho como princípio educativo, da arte, da cultura e da cultura visual 

através das artes visuais. No primeiro momento foi perceptível a necessidade 

que três dos estudantes possuíram de se concentrar antes de iniciar a 

produção, o que foi diferente da estudante de dança que imediatamente reuniu 

os materiais que precisava para construir a obra. 

Enquanto a maior parte da turma estava concentrada para a produção, a 

estudante de libras para as artes solicitou permissão para reler o texto durante 

a abordagem do tema trabalho. Ao entregar o texto para a estudante, o 

estudante de fotografia informou que não sabia que representação faria e pediu 

auxílio à pesquisadora que procurou explicar novamente a atividade deixando 

claro que a criação era livre e que a única exigência era que tivesse relação 

com os principais temas tratados até aquele momento.   
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Na perspectiva da escola criativa de Gramsci é que a pesquisadora se 

posicionou no momento da criação das obras de maneira a deixar os 

estudantes a vontade para expressar aquilo que compreenderam quanto aos 

conteúdos abordados teoricamente e por meio do debate durante a oficina. 

Importante ressaltar que para Gramsci, na escola criativa,  

 

a aprendizagem ocorre notadamente graças a um esforço 
espontâneo e autônomo do discente, em que o professor 
exerce apenas uma função de guia amigável, como ocorre ou 
deveria ocorrer na universidade. Descobrir por si mesmo uma 
verdade, sem sugestões e ajudas exteriores, é criação, mesmo 
que a verdade seja velha, e demonstre a posse do método; 
indica que, de qualquer modo, entrou-se na fase da maturidade 
intelectual na qual se pode descobrir verdades novas 
(MONASTA, 2010, p. 112) 

 

Diante do exposto é possível apresentar cada uma das obras produzidas 

bem como os conteúdos identificados em cada uma delas. A primeira obra 

expressa na Figura 2 foi produzida pela estudante de dança e se trata da 

representação de uma pessoa presa numa gaiola onde, do lado de fora, há 

uma poesia feita pela própria estudante. 

 

Figura 2 – Autora: estudante de dança do Teatroescola. 

 



                

63 
 

 

A poesia diz: 

 

O sistema me molda, me cerca, me prende 

Me sinto um pássaro 

Preso em gaiola 

Me sinto uma ave 

Que não pode voar 

Miro a liberdade 

E acerto em amarras 

Por mais que eu tente não consigo escapar 

E mesmo que eu tente não consigo escapar 

 

 Nesta obra, a poesia explica o desenho e o conjunto pode explica os 

sentimentos da estudante. Observando a obra é possível verificar alguns 

elementos próprios da formação em dança que a estudante está buscando. Um 

dos principais instrumentos da dançarina é o próprio corpo, sem ele não é 

possível dançar. A pessoa presa na gaiola pode ser encarada como uma 

performance artística. A própria gaiola pode ser vista como um elemento 

cênico. As bordas brancas colocadas sobre o papel rosa podem ser encarada 

como os limites do palco e os versos da poesia como o conjunto de palavras 

que compõe a canção que conduz o ato performático. Ou seja, todo o desenho 

se relaciona de alguma maneira com a sua formação profissional. 

  Após a criação do mesmo, a pesquisadora questionou qual era o sentido 

atribuído pela estudante à sua própria produção. Esta afirmou que: “esse é 

meu sentimento depois do que a gente conversou aqui. Tipo...é muito difícil 

enxergar outra forma de vida pra gente que é pobre. A gente tem que lutar 

bastante e tem hora que parece que a gente não vai conseguir”. Ao ouvir esta 

fala e analisar o desenho, evidentemente o cunho pesaroso do trabalho se 

tornou perceptível ao mesmo tempo em que na poesia há também uma 

expressão sutil de esperança compreensível no trecho “miro a liberdade” e “por 

mais que eu tente”. Para além disso, fica claramente evidenciado que a luta 

travada é contra o sistema que oprime o indivíduo numa perspectiva macro.  
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Além disso, o primeiro verso da poesia, “O sistema me molda, me cerca 

e me prende”, denuncia o quanto o indivíduo é oprimido sem ter como reagir às 

forças de opressão. Posteriormente, no verso “E mesmo que eu tente não 

consigo escapar” há a possibilidade de interpretação do conformismo oriundo 

de frustrações quanto à luta perdida. Como em um dado momento da oficina foi 

comentado que o sistema capitalista de produção convence os indivíduos que 

não há saída fora dele mesmo, foi possível interpretar este trecho da poesia 

como uma resposta a esse comentário.  

A segunda obra retratada (Figura 3) foi criada pela estudante de 

produção cultural e tem em seu centro olho lacrimejante tendo uma cortina 

vermelha sendo puxada por uma mão negra à sua frente. Essa cortina 

vermelha remete à presente nos teatros. As lágrimas deste olho são compostas 

por gliter multicolorido e por gliter vermelho em maior quantidade que escorre 

dos olhos pela mão de quem puxa a cortina e, acima do olho, há os dizeres em 

destaque “Vai doer mas cê vai ver. Cê vai ver e vai doer”. Fazendo uma 

analogia à formação profissional ansiada pela estudante é possível entender a 

mão negra como sendo a própria mão dela e o ato de puxar a cortina como 

sendo uma das ações garantidas por quem produz o espetáculo. É a produtora 

cultural quem garante as condições para que o mesmo seja apreciado e isto 

fica evidente no desenho. A purpurina multicolorida nas lágrimas também 

remete ao artístico. O olhar descortinado acompanhado destes dizeres remete 

ao pensamento de que há algo que precisa ser revelado por mais doloroso que 

seja. Essa dor é expressa pela “transformação” das lágrimas coloridas em 

lágrimas vermelhas como sangue. 

Quando questionada sobre qual a mensagem que desejou expressar ao 

cria tal obra, a estudante explicou: “Levei em consideração o texto e a gente 

tava discutindo durante a aula, durante a oficina. De como o brasileiro ri na 

cara do perigo. De como as coisas estão acontecendo e o brasileiro só quer 

diversão, meme e piada. A idéia de que querendo ou não eu vou te fazer 

enxergar. Alguma coisa vai te fazer enxergar o que ta acontecendo no Brasil. 

[...]. Você vai ver, quando você ver de fato, enxergar no caso. Quando você 

enxergar de fato, tirar essa cortina glamourizada da sua frente, da sua visão, 

você vai ver o que ta rolando de fato e vai doer. Se não doer é porque você não 

tá vendo, você não enxergou, você não tá entendendo nada, mas você vai ter 
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que ver. As lágrimas com gliter para remeter essa glamourização da realidade 

brasileira, essa ludicidade. [...] Quando a cortina for tirada, aí a pessoa começa 

a, na prática, tomar certas atitudes, posicionamentos que vão contra o que o 

sistema quer, por menor que sejam as atitudes também... porque somos reféns 

do capitalismo, não dá pra viver 100% fora dele, não sendo trabalhador... mas 

acho também que muitos não vão querer mais enxergar, pelo trauma da 

realidade. Pra se manter ‘saudável’”. 

 Figura 3 – Autora: estudante de produção cultural do Teatroescola 

 

Esta percepção da realidade expressa pela fala e pelo desenho da 

estudante de produção cultural demonstra o quanto de significado pode ser 

disponibilizado por meio da arte visual. Também evidencia a maneira como o 

contexto em que o sujeito está inserido interfere em sua percepção da 

realidade. Além desses dois pontos, fica claro como uma jovem da educação 

profissional pode articular diferentes aspectos da vida social ao cenário político, 

ao sistema econômico junto a idéia de trabalho. 

 Outro elemento de destaque é a desesperança na possibilidade de 

superação do sistema capitalista de produção e a certeza de que o mesmo 

impõe limites àqueles que não se contentam com ele. Por fim, há a 

constatação de uma “cegueira voluntária” em prol da saúde mental do 
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trabalhador. Na opinião da estudante, há trabalhadores que preferem não 

questionar o contexto social e econômico no qual se inserem para que possam 

se manter saudáveis, ou seja, o indivíduo sabe que está sob um sistema de 

opressão, mas a sua esperança na inexistência deste é tão reduzida que 

prefere permanecer da maneira em que está por entender que, caso questione 

ou tente mudar algo,  a ação de opressão sobre si será potencializada. 

 A terceira obra produzida (Figura 4) foi criada pela estudante de libras 

para as artes. Nela há uma pessoa posicionada no canto mais claro do papel, 

um grande espaço escuro e na outra extremidade dois elementos compostos 

pelo mesmo material com o qual essa pessoa foi feita. Buscando fazer uma 

analogia entre o desenho produzido e a formação profissional da estudante 

tem-se: a pintura preta presente em sua maior parte remete ao teatro com as 

luzes apagadas deixando a platéia imersa na escuridão, a pessoa 

representada sobre a parte branca do papel pode ser encarada como o 

interprete de libras para as artes, a figura geométrica com três pontos brancos 

pode ser vista como o holofote que projeta luz no intérprete, e o quadrado feito 

com o mesmo material do holofote pode ser encarado como o quadro sobre o 

qual a projeção do intérprete é feita para que a platéia consiga enxergar.   

Figura 4 –  Autora: estudante de libras para as artes do Teatroescola 
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Quando questionada sobre a sua produção, a estudante fez o seguinte 

relato: 

“O desenho que eu fiz, eu não tinha ficado muito satisfeita com ele 

porque eu fiquei perdida no que fazer. Perdida assim... Eu queria fazer algo 

que tivesse a ver com o tema, aí depois que saiu o resultado eu não fiquei 

satisfeita porque eu achei estranho, achei feio, mas depois eu analisando ele 

eu percebi que o desenho foi mais uma representação do que eu sentia sobre 

tudo o que a gente conversou em sala que foi pautado. Porque tem umas 

partes escuras que eu coloquei no desenho que eu entendi como se fosse o 

que eu sentia com relação às histórias que a gente contou em sala, da 

opressão que a maioria das mulheres das nossas famílias sofreram em relação 

em não poder trabalhar, serem proibidas de trabalhar e em relação às outras 

coisas... a questão do capitalismo e tudo... e... tem uma parte laranja do 

desenho que foi mais como se fosse uma esperança em relação a tudo isso, 

como se fosse uma salvação, como se fosse algo em que pudesse mudar em 

relação a este sistema”. 

Ao comentar que inicialmente havia considerado o desenho feito como 

algo estranho, logo feio, a estudante abriu portas para a discussão sobre o 

conceito de beleza, de belo, na contemporaneidade. Embora este não seja a 

temática central da pesquisa é importante considerá-la para vias de análise, 

uma vez que o julgamento quanto o contentamento estético provocado pelo 

desenho criado surtiu na estudante o sentimento de rejeição. O que remete ao 

pensamento de bell hooks (2017) quanto ao receio que o estudante possui do 

julgamento dos outros quanto as opiniões. Além disso, ao comentar que não 

gostou do desenho por considerá-lo estranho, mas depois de analisá-lo 

perceber que ele era a expressão do sentimento, a estudante demonstra a 

importância da contemplação para a cultura visual e para a abertura do 

pensamento crítico reflexivo. Essa contemplação que, segundo Han (2019) é 

ensinada pelo que é belo uma vez que este exige uma “demora sem interesse”. 

Logo, foi preciso contemplar para encontrar sentido e subverter o sentimento 

de rejeição. Em outras palavras, 
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A essência da experiência de tempo da arte é que devemos 
aprender a demorar-nos junto a ela. Talvez essa experiência 
seja a mais adequada correspondência ao que se costuma 
chamar de eternidade (Hans-Georg Gadamer apud Han, 2017, 
p.110) 

 

Ao associar as partes escuras à dificuldade que as mulheres tinham em 

não poder sair para trabalhar, demonstra o quanto de significado libertador o 

trabalho pode ter na perspectiva da estudante. Para ela, esse ato de sair para 

trabalhar corresponde ao sentido de independência e liberdade que, 

associando à história da sua avó contada anteriormente estabelece uma 

conexão atual para si. Isto pode ser associado ao que Frigotto et al (s/d, p.4) 

explica quando afirma que “o trabalho é a base estruturante de um novo tipo de 

ser, de uma nova concepção de história”.  

Ainda sobre esta obra, para a compreensão da mesma foi necessária a 

articulação com outros saberes de ordem pessoal e histórica da autora, ou 

seja, a percepção do contexto no qual se insere. O que corresponde ao que 

Morin (2007, p.58) explana ao referir que “um acontecimento só é inteligível se 

é possível restituí-lo em suas condições históricas, sociológicas ou outras”. 

Sem a consciência histórica e ontológica o entendimento da mensagem 

passada pela obra produzida pela estudante dá margem a inúmeras 

interpretações. 

 Dando continuidade à análise das obras produzidas, é chegado o 

momento da última (Figura 5), criada pelo estudante de fotografia. Nela há uma 

câmera posicionada em um tripé, com traços ao redor do corpo da câmera, 

alguns quadrados que remetem a fotografias soltas no ar, uma linha curvilínea 

de um canto a outro do papel sombreada pela cor vermelha e, ao final os 

dizeres: “Todos nós estamos procurando uma conexão. Pois todos nós 

queremos ser vistos”. Analisando a imagem é possível identificar o ato de 

fotografar representados pela câmera, pelos traços ao redor dela dando a ideia 

de flash acionado e as fotografias soltas. Todos esses elementos estão 

presentes no ofício do fotógrafo profissão com a qual o estudante se identifica.  

Figura 5 – Autor: estudante de fotografia do Teatroescola 
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Quando questionado sobre a sua produção, o estudante disse que se 

tratava de uma associação de um trecho da música Witness da cantora Katy 

Perry com o conteúdo tratado durante a oficina. Nas palavras dele: “a fotografia 

é uma maneira de fazer com que algo se torne visível. O meu trabalho é tornar 

as coisas visíveis e essa música fala disso, do quanto as pessoas querem ser 

vistas. Os trabalhadores também querem se tornar visíveis. Tudo está 

interconectado”. 

Diante dessas palavras ditas pelo estudante, é possível fazer uma 

associação com que havia dito anteriormente a respeito da falta de 

reconhecimento da profissão de fotógrafo como um trabalho e não um hobbie. 

Ao observar a obra produzida o verso da música também pode ser interpretado 

desta forma: o fotógrafo também quer ser visto, reconhecido. Além disso, a cor 

vermelha normalmente é associada à paixão, fogo, intensidade o que pode ser 

interpretado quanto ao anseio dele em fazer daquilo que ama o seu “ganha 

pão” ou ainda como se houvesse um esforço externo para apagar aquilo que 

tanto deseja. O que remete aos questionamentos que as demais pessoas 
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apresentam no momento em que o artista é interpelado sobre qual a sua fonte 

de renda, uma vez que quem questiona vê a arte como um passatempo. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com Angelou, 

O coração humano é tão delicado e sensível que sempre 
precisa de algum encorajamento tangível que o impeça de 
vacilar em sua tarefa. O coração humano é tão robusto, tão 
forte, que, uma vez encorajado, marca seu ritmo com uma 
insistência enfática e inabalável. (ANGELOU, 2019, p. 81) 

 

Acreditando nas palavras desta artivista, é que este trabalho possibilitou 

a experimentação prática da capacidade do estudante da educação profissional 

e tecnológica expressar por meio da arte seu pensamento crítico acerca da 

realidade. Por meio da arte, que inicialmente no Brasil era considerada apenas 

um ofício mecânico (REIS, 2013, p. 21), a sensibilidade é posta em evidência, 

a identidade cultural do educando pode ser percebida e auxilie o docente no 

conhecimento também de si (FREIRE, 2012, p.103) sugere o respeito à 

identidade cultural dos educando e, para que este respeito ocorra, se faz 

necessário que o docente tenha conhecimento acerca da sua própria 

identidade. 

 É através da arte que o mundo ganha sentido humano e por meio dela 

que a vida possui significado (LINHARES, 2003, p.230). Também é por 

intermédio da arte que a imaginação se torna visível através da criação 

(VIGOTSKI APUD SCHLINDWEIN, 2014, p. 60). Todavia não deve haver 

interpretação artística sem levar em consideração o contexto histórico e cultural 

no qual se insere. 

 As obras de arte não devem ser lidas apenas como um idioma a ser 

interpretado, mas como a própria expressão da vida do sujeito (HERNANDEZ, 

2000, p.53). Dado que o sentido estético é construído na interface entre o 

objeto estético, a realidade e a possibilidade do homem de atribuir significação 

(VIGOTSKI APUD SCHLINDWEIN, 2014, p. 60). 

No entanto, quando a arte é transposta para a realidade da educação 

profissional a ela são atribuídos sentidos particulares já que outros fatores 



                

71 
 

incidem diretamente na sua compreensão conforme exposto ao longo desta 

pesquisa. Um dos pontos principais é a sua capacidade de expressar o 

pensamento crítico e político dos envolvidos com ela, tanto educadores quanto 

educandos. É por meio desta crítica que a realidade é desnudada pelos 

sujeitos que, no interior da educação profissional e na busca por uma 

perspectiva social contra hegemônica, supõe um posicionamento a favor da 

“cultura histórico-proletária” que, segundo Saviani (1997, p.65) desembocará 

em um novo saber escolar e, consequentemente, uma nova competência 

técnica (no campo do saber pedagógico). 

Por meio desta pesquisa, foi possível compreender o quanto a educação 

profissional carece do estímulo à sensibilidade por meio das expressões 

artísticas. Admitir isto é uma conseqüência de como ainda é preciso o 

aprofundamento teórico neste sentido. Corresponde, então, a afirmar também 

que a arte tem muito a acrescentar à ciência e à técnica, afinal para cada um 

deles há um fator comum: arte, ciência e técnica são frutos da ação humana. 

Sem a busca pela omnilateralidade não há como pensar a educação 

profissional integral, ou seja, sem a arte e sem a cultura inseridas no processo 

de aprendizado o ser humano não é contemplado em sua totalidade.  

No âmbito do trabalho enquanto princípio educativo, o estímulo ao 

desenvolvimento da sensibilidade abre caminhos para o aprendizado durante o 

fazer profissional. Há um caminho longo a ser percorrido que sem disposição 

nunca será concluído. Essa disposição surge no momento quem se reconhece 

a importância da arte e da cultura na formação do estudante na educação 

profissional. Afinal, o homem só se debruça naquilo que considera alguma 

relevância. 

Caminhamos para uma nova barbárie (HAN, 2017) que se torna mais 

evidente na medida em que tempos de contemplação são subtraídos. A arte 

favorece a contemplação. Também ela tem a capacidade de interferir na 

prática social e, consequentemente, na cultura (LINHARES, 2003, p. 116).  

Entende-se que sem o trabalho o homem inexiste e que ao interferir na 

natureza o indivíduo torna o mundo humano. Desta forma, deter os 

conhecimentos básicos que permitem a compreensão da história da 

humanidade e da cultura na qual se insere é fundamental para a própria 
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expressão artística dos saberes das camadas mais desprivilegiadas da 

sociedade. A expressão artística na educação profissional contribui para a 

democratização dos saberes. Chauí (2000, p.422) considera que a democracia cultural 

corresponde ao direito de acesso e de fruição das obras culturais, direito à informação 

e à formação culturais, direito à produção cultural. Já Schlindwein (2014, p. 63) 

ressalta que a consciência é formada na interação com o outro. 

É interação que possibilita a compreensão de si e das diversas 

possibilidades para a própria existência. Sem o acesso a arte, a cultura, se 

torna muito mais provável que o estudante da educação profissional adote para 

si a narrativa que confere a ele um lugar de subalternidade. Adichie (2019) 

impulsiona o movimento contrário ao discurso de uma história única, narrada 

por aqueles que oprimem. Esse movimento é feito no interior da escola quando 

arte e cultura não são trabalhadas apenas nas datas determinadas pelo 

calendário escolar (LINHARES, 2003, p.78), mas perpassam todo o cotidiano 

de aprendizado. 

Buscar a politecnia é também articular arte e cultura com ciência e 

trabalho. Quando Marx fala em termos de politecnia não exclui a arte mas 

recoloca a necessidade de uma articulação entre ciência e trabalho. Sem esta 

articulação o saber do estudante da educação profissional e tecnológica 

encontrar-se-á atrofiado (LINHARES, 2003). O que vai completamente de 

encontro ao sentido omnilateral da educação integral. 

De acordo com Schopenhauer (2014) embora poucas pessoas consigam 

pensar, todas elas desejam ter opinião. A aplicação do produto educacional 

pode comprovar que dentre estas poucas pessoas pensantes, os estudantes 

profissionais estão incluídos. A experiência de possibilitar o debate acerca do 

trabalho e o quanto nele se pode aprender e se formar foi fundamental 

especialmente para fundamentar a necessidade não só de se incluir a arte 

dentro do processo educativo, mas também no âmbito da educação 

profissional por demonstrar o quanto por meio dela o indíviduo também se 

constitui.  

Rita Von Hunty, uma Drag Queen que publica vídeos na internet sempre 

com temáticas diversas a fim de explicar os mecanismos sociais que 
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movimentam a sociedade brasileira contemporânea, em seu vídeo intitulado O 

futuro do trabalho, explica a idéia marxista de que ‘o homem antes de ser 

humano ele é um trabalhador’. Se esta for uma premissa verdadeira, é possível 

inferir que a arte e a idéia de cultura na qual o individuo está inserido 

contribuem consideravelmente para a humanização desse trabalhador. Isto 

porque, conforme aponta SCHLINDWEIN (2014, p.61), 

o fazer artístico propicia à pessoa um trabalho completo, 
envolvendo o intelecto, os sentidos, a emoção e os 
conhecimentos adquiridos – mesmo que já construídos, 
passíveis de mudança. Uma educação pautada nas artes 
propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 
percepção estética, que caracterizam um modo próprio de 
ordenar e dar sentido à experiência humana.  

Portanto, diante do exposto, fica evidenciada a importância da arte e da 

cultura na formação do estudante da educação profissional tecnológica. 

Contudo, evidentemente, essa investigação necessita de maior aprofudamento 

especialmente por se configurar num amplo espaço para compreensão da 

articulação entre arte, cultura, omnilateralidade, ciência e trabalho. Neste 

sentido, o debate ainda não se esgotou e parece estar distante de acabar. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente projeto visa elucidar a execução da Oficina EPT, Cultura e Arte 

que corresponde ao produto educacional oriundo da pesquisa intitulada a 

importância da arte e da cultura na formação integral do estudante na 

educação profissional e tecnológica. Esta busca responder ao seguinte 

questionamento: De que forma a cultura e a arte podem integrar uma proposta 

de educação profissional e tecnológica? Logo, tem por objetivo geral evidenciar 

de que é possível aliar arte, cultura e educação profissional e tecnológica. Para 

além disso, ao realizar a oficina, busca-se também o alcance dos objetivos 

específicos presentes na dissertação também serão alcançados.:  

A fim de alcançar a realização dos objetivos propostos é que a tabela 

abaixo foi elaborada. Vale ressaltar que a mesma não corresponde ao número 

de horas/aulas que se pretende ministrar na oficina, mas aos saberes a serem 

trabalhados na carga horária total estipulada em quatro horas/aulas. 

TABELA 1 

SABERES PROPÓSITO 

Cultura, cultura visual e arte Abordar os conceitos atribuídos a cada 

termo. 

Trabalho como princípio educativo Explanar acerca do trabalho enquanto 

elemento constituinte ontológico e 

histórico dos indivíduos. 

Educação profissional Apresentar conceitos e história da 

educação profissional no qBrasil. 

 Fonte: Autoria própria. 
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2. PLANOS DE AULA DA OFICINA EPT, CULTURA E ARTE 

 

2.1 PLANO DA 1ª H/AULA  
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Área: Educação Profissional e Tecnológica Tema: Cultura, cultura visual e artes: principais conceitos e diferenças. 

 

Oficineira:  
Sazana Assunção Martins dos Santos 

Formação: Graduação em Administração; Graduação em Comunicação Social/ 
Relações Públicas; Especialização em Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica. 

 

 

Disciplina:  
Arte, Cultura e Relações 
Étnico-raciais 

Turma: 
Sábado 

Docente: 
Sazana Assunção 
Martins dos Santos 

Carga Horária da 
Oficina: 
1 h/aula 

Datas: 
18/01/2020 
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2. PLANO DA 1ª AULA 
Objetivos Conteúdo programático Recursos didáticos 

 Geral:  
 

   Discutir os principais conceitos acerca da cultura, da 
cultura visual e das artes.   
 

Específicos:  
 

 Sondar o conhecimento dos estudantes quanto aos 
conceitos de cultura, cultura visual e artes. 

 Apresentar teorias quanto ao que vem a ser cultura, 
cultura visual e artes. 

 Auxiliar os estudantes no estabelecimento de conexões 
entre os conceitos apresentados e as suas vivências 
cotidianas; 

 Promover a discussão sobre a importância da cultura e da 
arte na formação do estudante da educação profissional. 
 

  

- Contextualização e introdução 
acerca do tema da aula; 
-  Abordagem teórica sobre cultura, 
cultura visual e artes; 
- Leitura em grupo do texto “O 
mecânico” 
- Debate sobre o conteúdo do texto 
estabelecendo conexões com o que 
foi tratado anteriormente. 
 

 

 

  
-Projetor multimídia e 
computador; 
- Piloto e quadro; 
- Impressões. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

INTRODUÇÃO: DESENVOLVIMENTO: CONCLUSÃO: 

- Realização da apresentação 
e contextualização do tema 
“Cultura, cultura visual e 
artes: principais conceitos e 
diferenças.”. 

- Breve apresentação dos conceitos de cultura, cultura 
visual e artes destacando suas aproximações e 
distanciamentos.  
- Discussão acerca da presença da cultura, da cultura 
visual e da arte no cotidiano. 
- Debate sobre a importância da cultura, da cultura visual 
e da arte na formação profissional do estudante.  
- Leitura do texto “O mecânico”. 

    

-  Realização de uma síntese 
integradora acerca dos principais 
tópicos tratados na aula. 

  

 

 

4. AVALIAÇÃO: 
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Exposição oral daquilo que foi compreendido a partir da leitura do texto.  

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. Lisboa: Temas e Debates, 2003. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012.  

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Tradução Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 2000. 

HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. 2ª edição. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017. 

LARAIA, Roque B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

FUNKE, Katherine. Notas mínimas. Salvador: Solisluna, 2009, p.34. 
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  2.2 PLANO DA 2ª H/ AULA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Área: Educação Profissional Tema: O trabalho como princípio educativo. 

 

Oficineira:  
Sazana Assunção Martins dos Santos 

Formação: Graduação em Administração; Graduação em Comunicação Social/ 
Relações Públicas; Especialização em Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica. 

 

 

Disciplina:  
Arte, Cultura e Relações 
Étnico-raciais 

Turma: 
Sábado 

Docente: 
Sazana Assunção 
Martins dos Santos 

Carga Horária da 
Oficina: 
1 h/aula 

Datas: 
18/01/2020 
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2. PLANO DA 2ª AULA 
Objetivos Conteúdo programático Recursos didáticos 

 Geral:  
 

   Discutir os principais aspectos do trabalho como 
princípio educativo na perspectiva da educação 
profissional e tecnológica.  
 

Específicos:  
 

 Identificar o entendimento dos estudantes no que se 
refere à categoria trabalho. 

 Apresentar conceitos relacionados ao trabalho e seu 
aspecto educativo; 

 Dialogar acerca da arte e da cultura como ferramentas 
para expressão do trabalho como princípio educativo; 

 Incentivar a produção de artefatos que traduzam a 
percepção dos estudantes no tocante ao (s) sentido (s) 
do trabalho. 

- Contextualização e introdução 
acerca do tema, trazendo uma 
abordagem contra hegemônica; 
-  Construção de um panorama do 
trabalho como elemento 
fundamental para a constituição da 
sociedade brasileira; 
- Relação entre trabalho e educação 
profissional; 
- Apresentação da arte como meio 
de expressão do trabalho. 
 

 

  
-Projetor multimídia e 
computador; 
- Piloto e quadro; 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

INTRODUÇÃO: DESENVOLVIMENTO: CONCLUSÃO: 

- Realização da apresentação 
e contextualização do tema “o 
trabalho como princípio 
educativo”. 

- Breve apresentação dos fundamentos ontológicos e 
históricos da educação relacionando com  a perspectiva 
de trabalho.  
- Discussão acerca da constituição da sociedade 
brasileira e o papel do trabalho e da educação neste 
processo. 
 - Apresentação da arte e da cultura como mecanismos 
para a expressão do que se entende por trabalho como 
princípio educativo.  

    

-  Realização de uma síntese 
integradora acerca dos principais 
tópicos tratados na aula, através de 
uma abordagem acerca dos 
desafios de se compreender a 
importância do trabalho como 
princípio educativo e da arte como 
expressão do mesmo. 

  
 

4. AVALIAÇÃO: 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 
 
 

Debate sobre o conteúdo apresentado. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a qualificação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 

ALTUSSER, L. P. Aparelhos Ideológicos de Estado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1988 

FRIGOTTO, G., CIAVATTA, M.; RAMOS, M. O trabalho como princípio educativo no projeto de educação integral de trabalhadores. In: COSTA, Hélio 
da. CONCEIÇÃO, Martinho. Educação Integral e Sistema de Reconhecimento e certificação educacional e profissional. São Paulo: Secretaria Nacional de 
Formação, p. 63-71– CUT, 2005b.  

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, volume 2 edição e tradução, Carlos Nelson Coutinho; co-edição, Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. - 
2a ed. - Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

KUENZER, A. Z. Ensino de 2º. grau. O trabalho como princípio educativo. São Paulo: Cortez, 1988. 

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação. v. 12, n. 34, p. 152-180, jan./abr. 2007. 
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2.3 PLANO DA 3ªH/AULA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Área: Educação Profissional Tema: Educação profissional e tecnológica 

 

Oficineira:  
Sazana Assunção Martins dos Santos 

Formação: Graduação em Administração; Graduação em Comunicação Social/ 
Relações Públicas; Especialização em Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica. 

 

 

Disciplina:  
Arte, Cultura e Relações 
Étnico-raciais 

Turma: 
Sábado 

Docente: 
Sazana Assunção 
Martins dos Santos 

Carga Horária da 
Oficina: 
1 h/aula 

Datas: 
18/01/2020 
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2. PLANO DA 3ª AULA 
Objetivos Conteúdo programático Recursos didáticos 

 Geral:  
 

 Apresentar a concepção histórica da educação 
profissional brasileira.  
 

Específicos:  
 

 Identificar o entendimento dos estudantes quanto as 
especificidades da educação profissional. 

 Apresentar os conceitos de dualidade histórica da 
educação, educação  professional e educação integral. 

 Incentivar o diálogo sobre a educação profissional na 
atualidade. 
 
 

. 

- Sondagem do conhecimento dos 
estudantes acerca do tema; 
- Discussão sobre educação 
profissional e a noção de trabalho; 
- Abordagem sobre a arte no 
currículo da educação profissional. 
 

 

 

  
-Projetor multimídia e 
computador; 
- Piloto e quadro. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

INTRODUÇÃO: DESENVOLVIMENTO: CONCLUSÃO: 

- Realização da apresentação 
do tema da aula. 

- Breve apresentação da história da educação 
profissional no Brasil.  
- Discussão sobre a EPT, cultura e arte no cotidiano do 
estudante. 
 - Problematização acerca da relevância do componente 
curricular Artes para a educação profissional. 

    

-  Realização de uma síntese 
integradora acerca dos principais 
tópicos tratados na aula e 
realização da atividade avaliativa. 

  

 

 

4. AVALIAÇÃO: 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Debate acerca do conteúdo trabalhado. 

BRASIL, MEC. Documento base para a educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio. Brasília. 2007. 

CIAVATTA, Maria. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. In: RAMOS, Marise. (Org.) ; 

FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.); CIAVATTA, Maria (Org.) . Ensino Médio Integrado: Concepção e Contradições. São Paulo: Cortez, 2005; pp. 

83-105. 

DEYLLOT, Mônica E. C.; BOSSAM, Sueli. A relação entre o mundo do trabalho e a escola: algumas reflexões sobre o método de ensino-
aprendizagem. In: MORAES, Carmem S. V. (org). Educação de trabalhadores por trabalhadores: educação de jovens e adultos e formação 
profissional. São Paulo: Editora Sociologia e Política, 2013. 
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2.4 PLANO DA 4ª H/ AULA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Área: Educação Profissional Tema: Artefatos 

 

Oficineira:  
Sazana Assunção Martins dos Santos 

Formação: Graduação em Administração; Graduação em Comunicação Social/ 
Relações Públicas; Especialização em Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
Mestranda e Graduanda em Educação Profissional e Tecnológica. 

 

 

Disciplina:  
Arte, Cultura e Relações 
Étnico-raciais 

Turma: 
Sábado 

Docente: 
Sazana Assunção 
Martins dos Santos 

Carga Horária da 
Oficina: 
1 h/aula 

Datas: 
18/01/2020 
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2. PLANO DA 4ª AULA 
Objetivos Conteúdo programático Recursos didáticos 

 Geral:  
 

   Produção de artefatos que traduzam as conexões 
estabelecidas entre os temas tratados nas aulas 
anteriores.  
 

Específicos:  
 

 Revisitar os conceitos de cultura, cultura visual, artes, 
trabalho como princípio educativo e educação 
profissional. 

 Promover o diálogo sobre os temas tratados nas aulas 
anteriores; 

 Ressaltar a importância da arte na formação crítica do 
indivíduo oriundo da educação professional. 

 

- Sondagem dos conhecimentos 
que os estudantes adquiriram nas 
aulas anteriores; 
-  Construção de artefatos como 
produto das conexões estabelecidas 
entre os temas; 
 
 

 

 

  
-Projetor multimídia e 
computador; 
- Piloto e quadro; 
-Papéis, tintas, pincéis, 
tesouras e cola. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

INTRODUÇÃO: DESENVOLVIMENTO: CONCLUSÃO: 

- Apresentação do tema da 
aula. 

- Breve explanação sobre os conteúdos expostos nas 
aulas anteriores.  
- Apresentação da proposta de construção de artefatos. 
 - Construção de artefatos que relacionem os conteúdos 
expostos nas aulas da oficina.  

    

-  Promoção de uma discussão 
sobre as impressões dos 
estudantes acerca da realização da 
atividade e da oficina como um 
todo. 

  

 

 

4. AVALIAÇÃO: 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

 

 

 

Propõe-se a construção de artefatos cuja temática seja o trabalho como princípio educativo.  

FARTES, Vera L.B.; MOREIRA, Virlene C. Cem anos de educação profissional no Brasil: história e memória do Instituto Federal da Bahia 

(1909-2009). Salvador: EDUFBA, 2009.  

SIMÕES, Roberto A. Crítica à educação capitalista: apontamentos para um estudo sobre a invasão da escola pública pelo terceiro setor. 

2009. 179f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009, p. 14-77. 

SODRÉ, Muniz. Identidade, cultura e globalização. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. Teoria e educação no labirinto do capital. 
4 ed. São Paulo: Expressão Popular. 2016, p. 247-265. 

VALVERDE, Diana A. Para além dos muros: ensino/aprendizagem das artes visuais na escola de formação profissional. 2016. 214 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Porto, 2016. 
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ANEXO 

 

O MECÂNICO

João teve os olhos esmaecidos por lentes grossas desde criança. Eram 

verdes-acizentados – grandes, mas apagados como folhas secas de outono – 

que aceitavam tudo sem discutir, inexpressivos. Mas se tornou um bom 

carteiro. Todos os dias, subia na bicicleta e passava horas pelas ruas, a 

distribuir, de acordo com os endereços, papéis e pacotes direcionados para 

outras pessoas. Era simples e bom.  

Um dia, notou de repente que nunca tinha recebido cartas. E resolveu abrir 

uma, por curiosidade inocente. Foi das mais tristes já escritas no mundo – 

história inominável, terrível, cheia de feridas. Os olhos secos de João 

encheram-se de lágrimas, o verde-cinza absorvendo tristeza de fora para 

dentro.  

Então ele decidiu, resoluto, nunca mais ser mensageiro do abandono. E foi 

assim, que virou o mecânico da esquina. 
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ANEXO B 

Fotos da Oficina EPT, Cultura e Arte. 

 

 

 

 

 

 

 


