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LÍNGUA PORTUGUESA
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS (LITERÁRIOS E NÃO
LITERÁRIOS).

Sabemos que a “matéria-prima” da literatura são as palavras. No entanto, é necessário fazer uma distinção entre
a linguagem literária e a linguagem não literária, isto é,
aquela que não caracteriza a literatura.
Embora um médico faça suas prescrições em determinado idioma, as palavras utilizadas por ele não podem
ser consideradas literárias porque se tratam de um vocabulário especializado e de um contexto de uso específico. Agora, quando analisamos a literatura, vemos que o
escritor dispensa um cuidado diferente com a linguagem
escrita, e que os leitores dispensam uma atenção diferenciada ao que foi produzido.
Outra diferença importante é com relação ao tratamento do conteúdo: ao passo que, nos textos não literários (jornalísticos, científicos, históricos, etc.) as palavras
servem para veicular uma série de informações, o texto
literário funciona de maneira a chamar a atenção para a
própria língua (FARACO & MOURA, 1999) no sentido de
explorar vários aspectos como a sonoridade, a estrutura
sintática e o sentido das palavras.
Veja abaixo alguns exemplos de expressões na linguagem não literária ou “corriqueira” e um exemplo de
uso da mesma expressão, porém, de acordo com alguns
escritores, na linguagem literária:
Linguagem não literária:
1- Anoitece.
2- Teus cabelos loiros brilham.
3- Uma nuvem cobriu parte do céu.

...

Linguagem literária:
1- A mão da noite embrulha os horizontes. (Alvarenga Peixoto)
2- Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz!
(Mário Quintana)
3- um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua
nascença. (José Cândido de Carvalho)
Como distinguir, na prática, a linguagem literária da
não literária?
- A linguagem literária é conotativa, utiliza figuras
(palavras de sentido figurado), em que as palavras adquirem sentidos mais amplos do que geralmente possuem.
- Na linguagem literária há uma preocupação com a
escolha e a disposição das palavras, que acabam dando
vida e beleza a um texto.
- Na linguagem literária é muito importante a maneira original de apresentar o tema escolhido.

- A linguagem não literária é objetiva, denotativa,
preocupa-se em transmitir o conteúdo, utiliza a palavra em
seu sentido próprio, utilitário, sem preocupação artística.
Geralmente, recorre à ordem direta (sujeito, verbo, complementos).
Leia com atenção os textos a seguir e compare as linguagens utilizadas neles.
Texto A
Amor (ô). [Do lat. amore.] S. m. 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou de alguma
coisa: amor ao próximo; amor ao patrimônio artístico de
sua terra. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser
a outro ser ou a uma coisa; devoção, culto; adoração: amor
à Pátria; amor a uma causa. 3. Inclinação ditada por laços
de família: amor filial; amor conjugal. 4. Inclinação forte por
pessoa de outro sexo, geralmente de caráter sexual, mas
que apresenta grande variedade e comportamentos e reações.
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário
da Língua Portuguesa, Nova Fronteira.
Texto B
Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
é dor que desatina sem doer.
Luís de Camões. Lírica, Cultrix.
Você deve ter notado que os textos tratam do mesmo
assunto, porém os autores utilizam linguagens diferentes.
No texto A, o autor preocupou-se em definir “amor”,
usando uma linguagem objetiva, científica, sem preocupação artística.
No texto B, o autor trata do mesmo assunto, mas com
preocupação literária, artística. De fato, o poeta entra no
campo subjetivo, com sua maneira própria de se expressar, utiliza comparações (compara amor com fogo, ferida,
contentamento e dor) e serve-se ainda de contrastes que
acabam dando graça e força expressiva ao poema (contentamento descontente, dor sem doer, ferida que não se
sente, fogo que não se vê).
Questões
1-) Leia o trecho do poema abaixo.
O Poeta da Roça
Sou fio das mata, cantô da mão grosa
Trabaio na roça, de inverno e de estio
A minha chupana é tapada de barro
Só fumo cigarro de paia de mio.
Patativa do Assaré
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A respeito dele, é possível afirmar que
(A) não pode ser considerado literário, visto que a linguagem aí utilizada não está adequada à norma culta formal.
(B) não pode ser considerado literário, pois nele não
se percebe a preservação do patrimônio cultural brasileiro.
(C) não é um texto consagrado pela crítica literária.
(D) trata-se de um texto literário, porque, no processo
criativo da Literatura, o trabalho com a linguagem pode
aparecer de várias formas: cômica, lúdica, erótica, popular
etc
(E) a pobreza vocabular – palavras erradas – não permite que o consideremos um texto literário.
Leia os fragmentos abaixo para responder às questões
que seguem:
TEXTO I
O açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.
Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,
dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
Em lugares distantes, onde não há hospital
nem escola,
homens que não sabem ler e morrem de fome
aos 27 anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.
Fonte: “O açúcar” (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, pp.227-228)
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TEXTO II
A cana-de-açúcar
Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no
Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de
-açúcar no Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis
solos de massapé, além da menor distância em relação ao
mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse
cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de
-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em
parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a
cana serve também para a produção de álcool, importante
nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São
Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível.
2-) Para que um texto seja literário:
a) basta somente a correção gramatical; isto é, a expressão verbal segundo as leis lógicas ou naturais.
b) deve prescindir daquilo que não tenha correspondência na realidade palpável e externa.
c) deve fugir do inexato, daquilo que confunda a capacidade de compreensão do leitor.
d) deve assemelhar-se a uma ação de desnudamento. O
escritor revela, ao escrever, o mundo, e, em especial, revela o
Homem aos outros homens.
e) deve revelar diretamente as coisas do mundo: sentimentos, ideias, ações.
3-) Ainda com relação ao textos I e II, assinale a opção
incorreta
a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real,
ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como um meio de refletir e recriar a realidade.
b) No texto II, de expressão não literária, o autor informa
o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, os lugares onde é
produzida, como teve início seu cultivo no Brasil, etc.
c) O texto I parte de uma palavra do domínio comum
– açúcar – e vai ampliando seu potencial significativo, explorando recursos formais para estabelecer um paralelo entre o
açúcar – branco, doce, puro – e a vida do trabalhador que o
produz – dura, amarga, triste.
d) No texto I, a expressão literária desconstrói hábitos
de linguagem, baseando sua recriação no aproveitamento de
novas formas de dizer.
e) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da realidade, e não da imaginação.
Gabarito
1-) D
2-) D – Esta alternativa está correta, pois ela remete ao
caráter reflexivo do autor de um texto literário, ao passo
em que ele revela às pessoas o “seu mundo” de maneira
peculiar.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, ESCOLA E
SOCIEDADE: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE
ESCOLA.

Sendo a escola uma instituição organizada e integrada
na comunidade, ela deve desempenhar uma função próativa de súbita importância na formação, transformação e
desenvolvimento do capital social.
Pensar a escola de hoje é refletir a sociedade nas
vertentes social, económico e pessoal.
A relação escola, família e comunidade carece de
melhoria, pois constata-se quase que um divórcio entre
elas. As escolas, muitas vezes, não fomentam nem facilitam
o intercâmbio de experiências com outras escolas e com o
meio em que estão inseridas, não promovem a procura de
soluções inovadoras, nem proporcionam uma participação
efetiva dos pais e encarregados de educação na gestão
escolar.
Escola é a principal instituição para a transmissão e
aquisição de conhecimentos, valores e habilidades, por isso
deve ser tida como o bem mais importante de qualquer
sociedade.
Escola – instituição social que tem o encargo de educar,
segundo planos sistemáticos, os indivíduos nas diferentes
idades da sua formação, casa ou estabelecimento onde se
ministra o ensino.
Escola é uma instituição educativa fundamental onde
são organizadas, sistematicamente, atividades práticas de
carácter pedagógico.
Para Gary Marx, (in Azevedo, 1994,p.147) a escola é
verdadeiramente uma instituição de último recurso, após a
família, comunidade e a igreja terem fracassado.
Comunidade é um conjunto de pessoas que vive
num determinado lugar e ligado por um ideal e objetivos
comuns.
Participação – de acordo com a etimologia da palavra,
participação origina-se do latim “participatio” (pars + in +
actio) que ignifica ter parte na ação. Para ter parte na ação
é necessário ter acesso ao agir e às decisões que orientam
o agir. “
Executar uma ação não significa ter parte, ou seja,
responsabilidade sobre a ação. E só será sujeito da ação
quem puder decidir sobre ela”
A participação é «um modo de vida» que permite
resolver favoravelmente a tensão sempre existente entre o
individual e o coletivo, a pessoa e o grupo, na organização.
A participação deve ser vista como um processo
permanente de estabelecer um equilíbrio dinâmico entre:
a autoridade delegada do poder central ou local na escola;
as competências profissionais dos professores (enquanto
especialistas do ensino) e de outros trabalhadores não
docentes; os direitos dos alunos enquanto «autores» do
seu próprio crescimento; e a responsabilidade dos pais na
educação dos seus filhos.1
1
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Considerando que toda criança faz parte de uma família
e que toda família, além de possuir características próprias,
está inserida em uma comunidade, hoje, ambas, família e
comunidade, estão incumbidas, juntamente com a escola,
da formação de um mesmo cidadão, portanto são peças
fundamentais no processo educativo e, porque não, na
elaboração do projeto pedagógico da escola e na gestão da
mesma.
   Quando a escola recebe os educandos, de onde eles vêm?
Quem os encaminha? Eles vêm de uma sociedade, de uma
família, e os pais e responsáveis realizam seu encaminhamento.
     Não são os educandos seres viventes em um núcleo
familiar e social, onde recebem orientação moral, vivenciam
experiências e reforçam seus conhecimentos? Tudo isso é
educação. Para estabelecer uma educação moral, crítica e
comprometida com o meio social, é primordial a integração
entre escola, família e sociedade. Pois, o ser humano é um ser
social por excelência. Podemos pensar na responsabilidade da
escola na vida de uma pessoa. E ainda, partindo desse princípio,
é um equívoco desvincular a família no processo da educação
escolar. A escola vem reforçar os valores recebidos em casa,
além de transmitir conhecimentos. Age também na formação
humana, salientando a autonomia, o equilíbrio e a liberdade que está condicionada a limites e respeito mútuo. Por que não,
a escola trabalhar com a família e a sociedade em prol de um
bem comum?
     A parceria entre família, sociedade e escola só tem a
contribuir para o desenvolvimento do educando. Assim, a escola
passa a ser um espaço que se relaciona com a vida e não uma
ilha, que se isola da sociedade. Com a participação da família
no meio escolar, cria-se espaços de escuta, voz e acesso às
informações que dizem respeito a seus filhos, responsáveis tanto
pela materialidade da escola, bem como pelo ambiente no qual
seus filhos estão inseridos. É preciso que os pais se impliquem
nos processos educativos de seus filhos no sentido de motiválos afetivamente ao aprendizado. O aprendizado formal ou a
educação escolar, para ser bem sucedida não depende apenas
de uma boa escola, de bons professores e bons programas, mas
principalmente de como o educando é tratado na sociedade e
em casa e dos estímulos que recebe para aprender. É preciso
entender que o aprender é um processo contínuo que não cessa
quando ele está em casa. Qualquer gesto, palavra ou ação
positiva de qualquer membro da sociedade ou da família pode
motivá-la, porém, qualquer palavra ou ação que tenha uma
conotação negativa pode gerar um bloqueio no aprendizado.
É claro que, como qualquer ser humano, ele precisa de limites,
e que não pode fazer tudo que quiser, porém os limites devem
ser dados de maneira clara, sem o uso de palavras rudes, que
agridam ou desqualifiquem-no.
     Uma pessoa agredida, com palavras ou ações, além
de aprender a agredir, perde uma boa parte da motivação
para aprender, pois seus sentimentos em relação a si mesma
e aos outros ficam confusos, tornando-a insegura com relação
às suas capacidades, e consequentemente gerando uma baixa
autoestima. Outro aspecto que merece ser lembrado é o que se
refere à comparação com outros irmãos que foram bem sucedidos;
os pais ou responsáveis devem evitar a comparação, pois cada
um é único e tem seu próprio ritmo de aprendizado e sua maneira
singular de ver o mundo e a sociedade em que esta inserido.
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      É preciso ainda ressaltar que o conhecimento e o
aprendizado não são adquiridos somente nos bancos
escolares, mas é construído pelo contato com o social, dentro
da família, e no mundo ao seu redor. Fazer do aprendizado
um prazer é tarefa não só dos professores, mas também, de
pais, da sociedade e de qualquer profissional interessado no
bem-estar de quem aprende.2
Pensar em educação de qualidade hoje, é preciso ter
em mente que a família esteja presente na vida escolar de
todos os alunos em todos os sentidos. Ou seja, é preciso
uma interação entre escola e família. Nesse sentido, escola
e família possuem uma grande tarefa, pois nelas é que se
formam os primeiros grupos sociais de uma criança.
Envolver os familiares na elaboração da proposta pedagógica pode ser a meta da escola que pretende ter um
equilíbrio no que diz respeito à disciplina de seus educandos. A sociedade moderna vive uma crise de valores éticos
e morais sem precedentes. Essa é uma constatação que
norteia os arredores dos setores educacionais, pois é na
escola que essa crise pode aflorar mais, ficando em maior
evidência.
Nesse sentido, A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação ( lei 9394, de dezembro de 1996) formaliza e institui a gestão democrática nas escolas e vai além. Dentre
algumas conquistas destacam-se:
A concepção de educação, concepção ampla, estendendo a educação para além da educação escolar, ou seja,
comprometimento com a formação do caráter do educando.
Nunca na escola se discutiu tanto quanto hoje assuntos como falta de limites, desrespeito na sala de aula e desmotivação dos alunos. Nunca se observou tantos professores cansados e muitas vezes, doentes física e mentalmente.
Nunca os sentimentos de impotência e frustração estiveram tão marcantemente presentes na vida escolar.
Por essa razão, dentro das escolas as discussões que
procuram compreender esse quadro tão complexo e, muitas vezes, caótico, no qual a educação se encontra mergulhada, são cada vez mais frequentes. Professores debatem
formas de tentar superar todas essas dificuldades e conflitos, pois percebem que se nada for feito em breve não se
conseguirá mais ensinar e educar.
Entretanto, observa-se que, até o momento, essas discussões vêm sendo realizadas apenas dentro do âmbito da
escola, basicamente envolvendo direções, coordenações e
grupos de professores. Em outras palavras, a escola vem,
gradativamente, assumindo a maior parte da responsabilidade pelas situações de conflito que nela são observadas.
Assim, procuram-se novas metodologias de trabalho,
muitos projetos são lançados e inúmeros recursos também
lançados pelo governo no sentido de não deixar que o aluno deixe de estudar. Porém, observa-se que se não houver
um comprometimento maior dos responsáveis e das instituições escolares isso pouco adiantará.
2
Texto adaptado de Claudia Puget Ferreira / Fabiola
Carmanhanes Anequim / Valéria Cristina P.Alves Bino
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Concepções de escola
Em suas obras, Dermeval Saviani apresenta a escola
como o local que deve servir aos interesses populares
garantindo a todos um bom ensino e saberes básicos que
se reflitam na vida dos alunos preparando-os para a vida
adulta. Em sua obra Escola e Democracia (1987), o autor
trata das teorias da educação e seus problemas, explanando
que a marginalização da criança pela escola se dá porque
ela não tem acesso a esta, enquanto que a marginalidade é a
condição da criança excluída. Saviani avalia esses processos,
explicando que ambos são prejudiciais ao desenvolvimento
da sociedade, trazendo inúmeros problemas, muitas vezes
de difícil solução, e conclui que a harmonia e a integração
entre os envolvidos na educação – esferas política, social
e administração da escola podem evitar a marginalidade,
intensificando os esforços educativos em prol da melhoria
de vida no âmbito individual e coletivo.
Através da interação do professor e da participação ativa
do aluno a escola deve possibilitar a aquisição de conteúdos
– trabalhar a realidade do aluno em sala de aula, para que
ele tenha discernimento e poder de analisar sua realidade
de uma maneira crítica -, e a socialização do educando para
que tenha uma participação organizada na democratização
da sociedade, mas Saviani alerta para a responsabilidade
do poder público, representante da política na localidade,
que é a responsável pela criação e avaliação de projetos
no âmbito das escolas do estado e município, uma vez que
este é o responsável pelas políticas públicas para melhoria
do ensino, visando a integração entre o aluno e a escola.
A escola é valorizada como instrumento de apropriação
do saber e pode contribuir para eliminar a seletividade
e exclusão social, e é este fator que deve ser levado em
consideração, a fim de erradicar as gritantes disparidades
de níveis escolares, evasão escolar e marginalização.
De fato, a escola é o local que prepara a criança, futuro
cidadão, para a vida, e deve transmitir valores éticos e morais
aos estudantes, e para que cumpra com seu papel deve
acolher os alunos com empenho para, verdadeiramente
transformar suas vidas.
Concepções de Educação
Concepção Tradicionalista da Educação
l. ORIGEM HISTORICA - Desde o poder aristocrático
antigo e feudal. Buscou inspiração nas tradições pedagógicas
antigas e cristãs. Predominou até fins do século XIX. Foi
elitista, pois apenas o clero e a nobreza tinham acesso aos
estudos.
2. CONCEITO DE HOMEM - O homem é um ser
originalmente corrompido (pecado original). O homem
deve submeter-se aos valores e aos dogmas universais
e eternos. As regras de vida para o homem já forma
estabelecidas definitivamente(num mundo “superior”,
externo ao homem).
3. IDEAL DE HOMEM - É o homem sábio (= instruído, que
detém o saber, o conhecimento geral, apresenta correção no
falar e escrever, e fluência na oratória) e o homem virtuoso
(= disciplinado). A Educação Tradicionalista supervaloriza a
formação intelectual, a organização lógica do pensamento
e a formação moral.
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BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 –
ARTIGOS 205 A 214.

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
Seção I
DA EDUCAÇÃO
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos
das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e
sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação
de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 11, de 1996)
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de
pesquisa científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de
2009)

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de
1996)
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando;
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas
da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo
Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar,
junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas
as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder
Público.
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas
de ensino fundamental.
§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas
também a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem.
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e
o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
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§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é
considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo,
receita do governo que a transferir.
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no
«caput» deste artigo, serão considerados os sistemas de
ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados
na forma do art. 213.
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e
outros recursos orçamentários.
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da
contribuição social do salário-educação serão distribuídas
proporcionalmente ao número de alunos matriculados na
educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem
seus excedentes financeiros em educação;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser
destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental
e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência
do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.
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§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/
ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público.   (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 59, de 2009)
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do
País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do produto interno
bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

BRASIL. LEI FEDERAL Nº 8.069/1990 –
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(ATUALIZADA): ARTIGOS 1º AO 6º; 15 AO 18-B;
53 A 59, 131 A 138 E 147.

Noções introdutórias e disciplina constitucional
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a
participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de
veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
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O ENSINO DA ARTE NO BRASIL;
ABORDAGEM TRIANGULAR NO ENSINO DAS
ARTES; ARTE COMO SISTEMA SIMBÓLICO
NÃO VERBAL; AS LINGUAGENS DA ARTE;
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NÃO
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Observa-se que o ensino de arte, desde a década de
1970, tomando de empréstimo uma expressão utilizada
por Azevedo (1997), vem se constituindo como uma “questão socialmente problematizada”; uma temática que tem
sido tratada, até certo ponto, com abundância pela literatura educacional brasileira, sob variados ângulos e critérios e que conta, inclusive, com um amplo movimento
de discussão e reflexão institucionalizada sobre o campo
denominado “Arte/Educação”.
Dessa forma, a Arte/Educação é epistemologia da arte.
É a ciência do ensino de arte (BARBOSA, 1998b, 2002b; RIZZI, 2002; SAUNDERS, 2004). Nesse sentido, a Arte/Educação tem se caracterizado como um campo amplo de
conhecimento que, durante a sua trajetória histórica e sócio-epistemológica, vem agregando diferentes estudos, os
quais são frutos de pesquisas científicas na área da arte e
seu ensino, pesquisas artísticas e da produção de conhecimento/saberes, através da prática de ensino experimental
de arte, na educação escolar e não-escolar.
Assim, a Arte/Educação, como campo de conhecimento empírico-conceitual, tornou-se aberto a diferentes enfoques e vêm agregando em seu corpus uma diversificada
linha de atuação, estudo e pesquisa, tais, como: a formação
do professor para o ensino de arte; a história do ensino de
arte no Brasil; Dança/Educação; Educação Musical; o ensino
da arte na educação escolar; o ensino da arte na educação
não-escolar; o ensino das artes visuais; o ensino inclusivo
de arte; os fundamentos da Arte/Educação; os processos
de aprendizagem da arte; Teatro/Educação; entre outros.
Apesar dos diferentes olhares desse campo de conhecimento, o enfoque desta pesquisa está relacionado ao
campo do ensino da arte na educação escolar.
Sobre o ensino da arte na educação escolar, diferentes estudos vêm sendo realizados para diagnosticar essa
prática educativa (SILVA, 2004; ALMEIDA, 2001; BARBOSA,
2002b, 2002d). A partir desses estudos e de uma simples
observação analítica sobre a prática de ensino da arte na
escola vamos encontrar a presença de diferentes tratamentos conceituais, didáticos e metodológicos, tais, como: (1)
produção de desenho, pintura e atividades artísticas livres;
(2) realização de dramatizações didáticas; (3) cantar músicas da rotina escolar e/ou o canto pelo canto; (4) assistir
a apresentações artísticas; (5) realização de jogos teatrais
e jogos dramáticos; (6) ensino do desenho, do desenho
geométrico, dos elementos da linguagem visual e a aplicação desses conteúdos a objetos; (7) pintura de desenhos
e figuras mimeografadas; (8) preparação de apresentações
artísticas e objeto para comemoração de datas comemora-

tivas e festivas; (9) leitura e releitura de obras de grandes
artistas; (10) pesquisa sobre a vida e obra de artistas famosos; entre outros.
A nossa compreensão é a de que por trás de cada atividade dessa existe, respectivamente, uma concepção de
ensino de arte, que teve sua origem ao longo da trajetória
histórica da Arte/Educação no Brasil; pois, essas são práticas que historicamente vêm se afirmando e se cristalizando
na educação escolar.
Segundo Barbosa (2005), nos últimos anos a necessidade de compreendermos a área de Arte/Educação em
relação com a cultura que nos cerca tem gerado muitos estudos importantes. Dentre esses estudos, Barbosa (2005) vai
citar os trabalhos de Räsänem (1998), Agirre (2000) e Eisner
(2002). De forma geral, esses teóricos buscaram estabelecer
quais as concepções de ensino de arte estão presentes nas
práticas pedagógicas na contemporaneidade. No entanto, o
diagnóstico realizados por esses pesquisadores estão relacionados aos seus contextos sociais e históricos imediatos,
neste caso, estamos nos referindo ao ensino de arte desenvolvido respectivamente na Finlândia, Espanha e Estados
Unidos da América. No entanto, como este fenômeno tem se
caracterizado na realidade educacional brasileira?
Entendendo que todo e qualquer processo situa-se
historicamente no contexto em que está inserido política e
culturalmente e que não são fenômenos que se constituíram a priori, mas que vêm emergindo das diversas concepções de educação e sociedade presentes em determinada
realidade, buscamos através desta pesquisa compreender
quais as tendências e concepções de ensino de arte estão
presentes na realidade educacional brasileira.
Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória na
literatura brasileira especializada sobre Arte/Educação. Do
levantamento realizado, apenas os estudos sobre a história
e os fundamentos da Arte/Educação foram selecionados
para fazer parte do rolde documentos que seriam analisados. Os estudos selecionados foram os de Azevedo (2000;
2003; 2005), os de Barbosa (1984; 1975; 1998a; 2002a;
2002b; 2002c; 2002d; 2005), o de Efland (2005), o do INEPE
(1980), o de Jogodzinski (2005), os de Richter (2002; 2003),
o de Rizzi (2002) e o de Varela (1986).
Utilizamos, como procedimento para a análise dos estudos, as técnicas da análise de conteúdo, sistematizadas
por Bardin (1977). Diante da especificidade do nosso objeto de investigação e da compreensão de que a análise
de conteúdo não é um instrumento, mas, um conjunto de
técnicas de análise das comunicações, adotamos para tratamento e análise dos dados desta pesquisa os procedimentos da análise temática.
Desta forma, A nossa análise foi operacionalizada a
partir de quatro operações básicas:
(1) a pré-análise; (2) a exploração do material; (3) o tratamento dos resultados obtidos; (4) e a interpretação dos
resultados, a partir da inferência.
Na próxima seção, apresentaremos os dados encontrados a partir da realização do percurso metodológico que
acabamos de explicitar. Esses resultados são frutos tanto
da análise dos conteúdos manifestos, como da análise dos
conteúdos latentes, encontrados nas unidades de contexto, conforme poderá ser verificado, a seguir.
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O Ensino de Arte na Educação Escolar: as Diferentes Tendências e Concepções de Ensino
Conforme explicitado na seção anterior, a partir dos diferentes estudos na área dos fundamentos e da história da
Arte/Educação, foi possível caracterizar as tendências e as
concepções de ensino de arte presentes na trajetória histórica da educação brasileira.
Dessa forma, os resultados apontaram que o ensino de
arte no Brasil possui três grandes tendências conceituais,
que, didaticamente, classificamos em: (1) Ensino de Arte
Pré-Modernista; (2) Ensino de Arte Modernista; e (3) Ensino
de Arte Pós-Modernista ou Pós-Moderno.
Assim, percebe-se que o Modernismo, através da utilização de prefixos gregolatinos (pré e/ou pós), nomeia
as outras tendências da Arte/Educação no Brasil. A nossa compreensão é a de que o Modernismo, tanto na Arte
como na Arte/Educação, é considerado a grande ruptura
no modo de conceber a arte e o seu ensino, que tradicionalmente era centralizada no ensino da técnica. “Na realidade, nossa primeira grande renovação metodológica no
campo da Arte-Educação se deve ao movimento de Arte
Moderna de 1922” (BARBOSA, 1975, p. 44).
Dentro dessas tendências, vamos encontrar, diferentes
concepções de ensino da arte. Na Tendência Pré-Modernista, encontraremos a concepção de Ensino da Arte como
Técnica; já na Tendência Modernista, vamos encontra a
concepção de Ensino da Arte como Expressão e também
como Atividade; e finalmente na Tendência Pós- Modernista, a concepção de ensino da Arte como Conhecimento.
No entanto, quais os princípios e finalidades do ensino
da arte nessas concepções? Quais os seus contextos sócio-históricos? Quais as matrizes teóricas que as fundamentam? Quais os princípios metodológicos? Para responder
a essas questões iremos, a seguir, caracterizar todas essas
concepções de ensino de arte, que acabamos de explicitar.
O Ensino de Arte como técnica
A idéia de ensino de arte como técnica está ligada à
origem do ensino de arte no Brasil.
Com a presença dos Jesuítas, em 1549, iniciou-se o ensino de arte na Educação Brasileira através de processos
informais, caracterizados pelo ensino da arte em oficinas
de artesões. O objetivo era catequizar os povos da terra
nova, utilizando-se, como um
dos instrumentos, o ensino de técnicas artísticas.
Na educação formal, o ensino de arte tem a sua gênese
marcada pela criação da Academia Imperial de Belas Artes,
em 1816, com a chega da Missão Artística Francesa, formada por grandes nomes da arte da Europa.
Todos os membros da Missão Francesa possuíam uma
orientação neoclássica, que marcou o seu modo de ensinar
arte. No ensino, nessa orientação predominava basicamente o exercício formal da produção de figuras, do desenho
do modelo vivo, do retrato, da cópia de estamparias, obedecendo a um conjunto de regras rígidas. No texto legal,
o ensino da arte nos moldes neoclássico era caracterizado
como acessório; um instrumento de modernização de outros setores, e não como uma atividade com importância
em si mesmo.
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Com a abolição do trabalho escravo (1888) e com a
Proclamação da República (1889), os liberais e positivistas
provocaram grandes reformas nas diferentes esferas da
sociedade, com a pretensão de consolidar o novo regime
político do Brasil, através de uma mudança radical nas instituições.
Nessa direção, a educação brasileira teve que acompanhar esse novo momento político, pois os liberais e os
positivistas encaravam a educação como um campo estratégico para a efetivação dessas mudanças.
Dessa forma, o ensino de arte passou a desempenhar
um importante papel, através do ensino do desenho como
linguagem da técnica e da ciência, sendo “valorizadas como
meio de redenção econômica do país e da classe obreira,
que engrossara suas fileiras com os recém-libertos” (BARBOSA, 2002c, p. 30).
A corrente liberal teve em Rui Barbosa o seu grande representante, o qual propôs, através de suas reformas educacionais, a implantação do ensino de Desenho no currículo escolar, com o objetivo primordial de preparar o povo
para o trabalho.
Tomando como base os princípios filosóficos de Augusto Comte, os positivistas brasileiros acreditavam que
a arte possuía importância na medida em que contribuía
para o estudo da ciência. Acreditavam que a arte era um
poderoso veículo para o desenvolvimento do raciocínio e
da racionalização da emoção, desde que ensinada através
do método positivo, que subordinava a imaginação à observação.
Conforme apresentado neste breve histórico, aproximadamente, quatro séculos do ensino de arte no Brasil foram baseados, exclusivamente, na concepção de arte como
técnica. No entanto, essa concepção de ensino não ficou
restrita apenas a esse período histórico, pois, ainda hoje
encontramos nas práticas escolares essa concepção de ensino de arte, que vem se manifestando através do ensino
do desenho, do ensino do desenho geométrico, do ensino
dos elementos da linguagem visual, descontextualizada da
obra de arte; na produção de artefatos, utilizando-se de
elementos artísticos para a sua composição; na pintura de
desenhos e figuras mimeografadas.
Observa-se, então, que a orientação de ensino de arte
como técnica parte basicamente de dois princípios: (1) a
efetivação do processo de aprendizagem da arte através
do ensino de técnicas artísticas, para uma formação meramente propedêutica, que visa, como por exemplo, à
preparação para a vida no trabalho; (2) e na utilização da
arte como ferramenta didático-pedagógica para o ensino
das disciplinas mais importantes do currículo escolar, tais,
como Matemática e Língua Portuguesa.
Nessa concepção, o ensino de arte na educação escolar não possui um fim em si mesmo, mas, serve como meio
para se alcançar objetivos que não estão relacionados com
o ensino de arte propriamente dito.
Contrapondo-se à Tendência Pré-Modernista do Ensino de Arte, que foi caracterizada pela concepção de ensino
de arte como técnica, a partir de 1914, começou a despontar a Tendência Modernista, através da influência da pedagogia experimental, conforme apresentaremos a seguir.

