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Aprofundar o campo da imaginação e do papel que pode 
ter na criação de significados pessoais e na transmissão 
da cultura torna-se o ponto e o propósito para se ter artes 
na educação. [...] É somente na arte que a imaginação é 
encontrada e explorada em completa consciência 
(EFLAND, 2005, 341-342). 
 
[...] reescrevemos continuamente a história porque os 
critérios de avaliação dos acontecimentos passados 
variam no tempo e que, por conseqüência, a percepção e 
a seleção dos fatos históricos mudam, para modificar a 
própria imagem da história (SCHAFF, 1995, p. 272).  
 
Não há uma história, um ofício de historiador, mas 
ofícios, histórias, uma soma de curiosidades, [...] de 
possibilidades, soma à qual amanhã outras curiosidades, 
outros pontos de vista, outras possibilidades se 
acrescentarão ainda (BRAUDEL, 2011, p. 92). 

 



 

 
 

RESUMO 
 
 
 

LIMA JÚNIOR, Wilson Rodrigues. História das Políticas e da Gestão para o 
Ensino de Arte no Estado de Rondônia. Dissertação de Mestrado Acadêmico. 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Federal 
de Rondônia, Porto Velho, 2013. 
 
 
Essa pesquisa percorreu uma trajetória metodológica embasada em 
posicionamentos críticos da historiografia no objetivo de construir e analisar a 
história das políticas e da gestão para o Ensino de Arte no Estado de Rondônia. O 
texto se estruturou em: norteamento metodológico; contextualização com base na 
bibliografia do Ensino de Arte no Brasil; descrição histórica de base tanto empírica 
quanto documental e análise que perpassou passado e presente levantando eixos 
problemáticos da política e da gestão educacional de Arte no Estado de Rondônia. O 
norteamento metodológico teve como fundamentos as proposições de Walter 
Benjamin (1985), no que se refere à cumplicidade histórica do passado com o 
presente, e as defesas de Adam Schaff (1995) quanto ao caráter processual da 
história, negando-se o conceito de história como verdade absoluta estática e 
compreendendo-a como uma verdade objetiva parcial dinâmica. Os apontamentos 
metodológicos ainda dirigiram questões ao objeto da pesquisa referentes à 
construção historiográfica, à análise da descrição histórica e aos resultados das 
políticas educacionais e da gestão para o Ensino de Arte no Estado de Rondônia. A 
contextualização, caracterizada como uma revisão de literatura da história do Ensino 
de Arte no Brasil embasada em muitos apontamentos de Barbosa (1989; 2011), 
explanou sobre as concepções de arte na educação no Brasil, identificou as 
tendências pedagógicas no Ensino de Arte e descreveu o movimento social pelo 
ensino artístico no país. A descrição histórica das políticas e da gestão para o 
Ensino de Arte no Estado de Rondônia se dividiu em três partes: a formação do 
Estado e as primeiras gestões (1982-1985, 1985-1987 e 1987-1999), a década de 
2000 (2000-2003 e 2003-2010) e o ano específico de 2010. A análise da descrição 
histórica foi construída de forma a articular passado e presente, acrescentando 
dados novos do agora aos pontos críticos da descrição histórica. A partir da análise 
ficaram explícitos os eixos problemáticos, identificados como: partidarismo, concurso 
público, tecnicismo, formação de professores, desarticulação de educação e cultura, 
diretrizes estaduais para o Ensino de Arte. Por fim, os resultados finais da pesquisa 
são apresentados com a descrição desses eixos problemáticos. 
 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Arte. História do Ensino de Arte. Políticas e Gestão do 
Ensino de Arte. Rondônia. 



 

 
 

RÉSUMÉ 
 
 
 

LIMA JÚNIOR, Wilson Rodrigues. Histoire de la Politique et de la Gestion de 
l'Éducation Artistique dans l'Etat de Rondônia. Dissertation de Maîtrise. Études 
Post-Universitaires Stricto Sensu en Éducation à l'Université Fédérale de Rondônia, 
Porto Velho, 2013. 
 
 
Cette recherche se trouve sur une trajectoire méthodologique fondée dedans des 
perspectives critiques de l'historiographie avec l’objectif de construire et d'analyser 
l'histoire des politiques et de la gestion de l'éducation artistique dans l'Etat de 
Rondônia. Le texte a été structuré dans un rapprochement méthodologique, dans 
une contextualisation basée dans la littérature de l'Éducation Artistique au Brésil, 
dans une description historique de la base empirique ainsi que documentaire et une 
analyse qui comprend le passé et le présent pour établir les axes problématiques 
relevables dans la politique et gestion de l'enseignement de l'art à l'État de Rondônia 
(Brésil). La guide méthodologique a trouvé ses fondements méthodologiques dans 
les propositions de Walter Benjamin (1985), avec un regard dans la complicité 
historique du passé avec le présent, et les défenses de Adam Schaff (1995) en 
s’agissant de la nature procédurale de l'histoire, en néant la conception de l’histoire 
comme une vérité absolue statique et aussi pour la comprendre comme une 
dynamique partielle de la vérité objective. La course méthodologique a également 
arrivé aux questions sur l’objet de la recherche concernant la construction de 
l'historiographie, à l'aperçu historique et à une analyse des résultats des politiques et 
gestion de l'éducation pour l’enseignement de l’Art dans l'État de Rondônia. La 
contextualisation, caractérisé comme une revue de la littérature de l'histoire de 
l'éducation artistique au Brésil à guise de nombreuses notes de Barbosa (1989, 
2011), a exposée les conceptions de l'éducation artistique au Brésil, les tendances 
pédagogiques de grande valeur pour l'éducation artistique et décrit le mouvement 
social pour l'éducation artistique dans le pays La description historique des politiques 
éducationnelles et de la gestion de l'éducation artistique dans l'Etat de Rondônia a 
été divisée en trois parties: la formation de l'État et les premières administrations 
(1982-1985, 1985-1987 et 1987-1999), la première décade de 2000 (2000-2003 et 
2003-2010) et l’année 2010. L'analyse de la description historique a été construite en 
face d’articuler le passé avec le présent, en ajoutant des nouvelles données à partir 
de la contemporanéité sur les points critiques de la description historique. Après 
l'analyse en effet, ils se font explicites les axes problématiques, identifiés comme les 
influences du partisme politique, la sélection publique, le technicisme, la formation 
des enseignants, la désarticulation entre l’éducation et la culture et les directives de 
l'Etat pour l'enseignement des arts. Enfin, les résultats conclusifs de l'étude sont 
présentés comme une description de ces axes problématiques. 
 
 
Mots-clés: Éducation Artistique. Histoire de l’Éducation Artistique. Politique et 
Gestion de l’Éducation Artistique. Rondônia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho apresenta um tema centrado na história das políticas e da 

gestão para o ensino da arte no Estado de Rondônia. O recorte da pesquisa inclui o 

“ensino da arte” na educação escolar e o “Estado de Rondônia” enquanto unidade 

da federação brasileira. A delimitação temporal dessa historização se inicia com a 

criação do Estado, em 1982, e termina no período dos primeiros levantamentos da 

pesquisa, fim de 2010. 

 Justifica-se a escolha desse tema na necessidade de construção e 

fundamentação de um corpo teórico, prático e político no campo da Arte/Educação 

no Estado de Rondônia. Tendo em vista o número reduzido de professores 

formados na área – em 2008 o número total de docentes habilitados em Arte na rede 

estadual de ensino era 9 e em 2011 apenas 4 desses eram concursados – a recente 

abertura dos cursos de licenciatura em Artes Visuais, Teatro e Música na 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e as parcerias para licenciatura à 

distância em Artes Visuais,Teatro e Música (UnB e UFRGS), novas preocupações 

têm surgido no objetivo solucionar problemas já antigos, como o da formação dos 

professores. No fim da década de 2000 e no início da década de 2010 algumas 

ações emergenciais foram tomadas para mudar a realidade do Ensino de Arte no 

Estado e fomentar as ações educativas e culturais na região. Entre essas ações 

encontram-se a elaboração de diretrizes estaduais para a educação – Secretaria de 

Estado da Educação – e a construção participativa de propostas de ação para 

articulação entre arte, educação e cultura – MinC. 

Acredita-se que a relevância desse trabalho se firma no reconhecimento 

histórico, político e social do arte/educador contemporâneo, pois sua atuação política 

e sua ação social não se fixam somente à atuação em sala de aula, mas também 

junto às instituições de regulamentação e criação de políticas em educação, as 

secretarias de educação, de cultura e outras instâncias relacionadas. Nesse sentido, 

as contribuições desse estudo se propõem tanto a ser um material inicial para 

estudo do histórico sócio-político da Arte/Educação em Rondônia, se apresentando 

como subsídio para uma ação transformadora, como também um incentivo à 

pesquisa nas áreas envolvidas. 

O problema da pesquisa se concentra em questões impostas ao objeto. 

Sendo que o objeto dessa pesquisa é a história das políticas e da gestão para o 
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Ensino de Arte no Estado no Estado de Rondônia no período que compreende 1982 

e 2010, questiona-se: como construir essa história? Como analisar essa história? E 

quais são os resultados se podem extrair da construção e da análise da história das 

políticas e da gestão para o Ensino de Arte no Estado de Rondônia? 

Portanto o objetivo central dessa pesquisa é construir e a analisar esse 

histórico. Os objetivos específicos estabelecidos são: construir estratégias 

metodológicas para uma pesquisa historiográfica em políticas e gestão educacional; 

construir estratégias metodológicas para análise do histórico político e gestor para o 

Ensino de Arte no Estado; e extrair resultados do histórico das políticas e da gestão 

educacional para o ensino da arte no Estado de Rondônia. 

Os procedimentos metodológicos se embasaram em Schaff (1995) para uma 

construção dialética da história, onde as superações do processo histórico se dão 

por meio das contradições dos períodos. A descrição historiográfica está construída 

com base em dados empíricos, em entrevistas livres de roteiros abertos, e em dados 

documentais variados que incluíam desde legislação a projetos. A análise se 

embasou tanto na descrição histórica construída quanto na inserção de novos 

dados. Levando em consideração apontamentos de Benjamin (1985), a análise 

articula pontos críticos da descrição histórica com realidades, dados e discursos do 

presente com o objetivo de identificar eixos problemáticos nas políticas e na gestão 

para o ensino de arte no decorrer histórico. 

As seções desse trabalho são: Metodologia, Contextos da Arte e seu Ensino 

no Brasil, História das Políticas e da gestão do Ensino de Arte no Estado de 

Rondônia e Análises das Políticas e da Gestão do Ensino de Arte no Estado de 

Rondônia. A Metodologia expõe o objetivo e o problema, bem como as abordagens 

metodológicas quanto à obtenção de dados, tratamento do material e construção 

historiográfica e analítica. A contextualização reconstrói as concepções de arte na 

educação no Brasil, as tendências pedagógicas no Ensino de Arte e o movimento 

social pelo ensino artístico no país. A descrição histórica, intitulada “História das 

Políticas e da gestão do Ensino de Arte no Estado de Rondônia” se dividiu em três 

partes: a formação do Estado e primeiras gestões, a década de 2000 e o ano 

específico de 2010. A última seção, a Análise, utilizou a descrição histórica, e novos 

dados, para identificar eixos problemáticos da história em um único bloco discursivo. 
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2 METODOLOGIA 
 

Há uma referência geral e histórica, de que a arte 
é uma das poucas matérias do currículo escolar 
que dá a criança a oportunidade de usar emoções 
e imaginação. A arte é entendida como um terreno 
permissivo ante um currículo repleto de números e 
palavras. É a arte que encoraja a criança a colocar 
sua visão pessoal e sua assinatura em seus 
trabalhos (EISNER, 2008, p.82). 

 

Esta seção destina-se à exposição da metodologia da pesquisa que foi 

elaborada em duas partes: a clarificação do objetivo e do problema e a construção 

metodológica. 

A primeira parte expõe o objetivo central e traz à tona o problema da 

pesquisa abordando: as delimitações decorrentes do objetivo; as diretrizes para se 

alcançar o objetivo; os campos teóricos envolvidos; o recorte metodológico; a 

necessidade historiográfica do ensino da arte em Rondônia; as implicações do 

caráter provisório da história – a necessidade de articulação do passado com o 

presente, a crítica à verdade historicista, a defesa das verdades parciais e as 

condições do fato histórico – e, por fim, a exposição clara do objeto. 

A segunda parte tratará da construção metodológica na prática, levando 

em consideração: a construção historiográfica e a construção da análise desse 

material. 

A construção historiográfica explana as implicações locais da coleta de 

dados em uma pesquisa em políticas educacionais/gestão e história, a condição de 

coleta de dados em entrevistas e em documentos, os critérios para seleção de 

informantes, o procedimento para o tratamento dos dados, os tópicos problemáticos 

das entrevistas, a divisão dos períodos em subseções e, por fim, a defesa de uma 

construção dialética da história.  

Já a construção da análise defende a síntese histórica por meio da 

comparação, verificação e estudo de problemas historicamente relacionados com o 

agora e relacionados entre si. 

 

2.1 OBJETIVO E PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa tem por objetivo central a construção e análise da História 

das Políticas e da Gestão para o Ensino de Arte no Estado de Rondônia. Leva-

se em consideração que o levantamento histórico se refere às ações 
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governamentais para a Arte1 em seu sentido estrito de unidade curricular no 

contexto na educação escolar, por isso a grafia maiúscula. A investigação se dará 

no âmbito das políticas, na esfera federal e estadual, e da gestão no nível estadual 

em Rondônia. 

Delimita-se temporalmente a pesquisa entre os períodos da criação do 

Estado de Rondônia e da atualidade, ou seja, entre 1982 e 2010. Considerou-se 

para essa delimitação a conferência do status de Estado à Rondônia, no início da 

década de 1980. Para o fechamento do período de levantamento, em função da 

abrangência do tema, se impôs o ano de 2010, logo antecedente ao início dos 

trabalhos dessa pesquisa, em 2011. Como se pode observar, o enquadramento 

histórico, que considera a ordem política e gestora para o ensino da arte, no 

contexto escolar de Rondônia, no período especificado, envolve aproximadamente 

trinta anos de história de políticas educacionais e de gestão em educação pela arte. 

Para alcance do objetivo exposto, se descreverá os estágios que serão 

percorridos no desenvolvimento deste texto. Esses estágios surgem de três 

indagações direcionadas ao objetivo, eles constroem a problemática da pesquisa: 

(1) Como construir a história das políticas educacionais e gestão para o ensino da 

arte no Estado de Rondônia? (2) Como analisar a história das políticas educacionais 

e gestão para o ensino da arte no Estado de Rondônia? (3) E, quais os resultados 

das políticas educacionais e gestão para o ensino da arte no Estado de Rondônia? 

Com as respostas dessas questões se estabeleceram os passos para que 

se pudesse desenvolver a pesquisa: (a) Construir estratégias metodológicas para 

uma pesquisa historiográfica em políticas e gestão educacional; (b) Construir 

estratégias metodológicas para análise de histórico político e gestor em educação; 

(c) E extrair resultados das políticas e da gestão educacional para o ensino da arte 

no Estado de Rondônia. 

Esse trabalho, antes de tudo, é uma pesquisa educacional e histórica que 

conseqüentemente envolve dois campos teóricos: a Arte/Educação e a 

Historiografia. 

                                                             
1  A grafia “Ensino de Arte”, usada também simplesmente como “Arte”, se refere à unidade curricular 

da educação escolar estabelecida como área do conhecimento desde a LDB 9394/96. A grafia 
“Educação Artística” diz respeito à atividade obrigatória promulgada pela LDB 5692/71. Os termos 
“ensino da arte”, “educação pela arte”, “educação através da arte”, “arte na educação”, “educação 
artística” ou “ensino artístico”, sempre em minúsculas, se referem às disciplinas e conteúdos que 
foram instituídas antes da LDB de 1996. Os termos aplicados nessa pesquisa podem ser 
apresentados com outros conceitos em outros estudos em Arte/Educação. 
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Enquanto pesquisa histórica, longe de pretender se afirmar como “uma 

versão definitiva dos fatos”, a construção que se seguirá no decorrer desse texto 

será, desde agora, apresentada como um levantamento inicial e parcial de como se 

apresentaram as políticas educacionais e como se posicionou a gestão estadual de 

Rondônia quanto ao ensino da arte. Com efeito, devido à complexidade 

epistemológica da construção histórica, discutida logo à frente, e essencialmente por 

uma oposição à visão positiva e progressivista do historicismo2 tradicional, não se 

poderá tomar as descrições históricas e os apontamentos, doravante expostos e 

discutidos, com sentido de verdade histórica inquestionável, hermética ou definitiva. 

A defesa dessas proposições foi observada em autores como Schaff (1995), 

Benjamin (1985), Fenelon (2010) e Gagnebin (2006).   

Enquanto pesquisa educacional, a construção histórica e sua análise, no 

texto corrente, envolveram questões político-administrativas no âmbito da gestão 

educacional no Estado de Rondônia3 em um determinado período. Esse tipo de 

abordagem social, política e administrativa em pesquisas educacionais no Brasil 

vem se consolidando, como é exposto por Gatti (2010, p. 13): 

 
A pesquisa educacional, tal como ela vem sendo realizada, compreende, 
assim, uma vasta diversidade de questões, de diferentes conotações, 
embora todas relacionadas complexamente ao desenvolvimento das 
pessoas e das sociedades. Ela tem abrangido questões em perspectivas 
filosóficas, sociológicas, psicológicas, políticas, biológicas, 
administrativas, etc. (grifos nossos). 
 

O recorte basilar se encerra numa interseção que primeiro envolve o 

universo histórico de uma pesquisa em Políticas e Gestão Educacional4 por um lado 

e, em segundo, inclui a dimensão sócio-política da história do ensino da arte por 

outro lado, levando em consideração que a pesquisa em “História do Ensino de Arte 

no Brasil” se agrega, como linha de pesquisa, ao campo de conhecimento e de 

pesquisa científica Arte/Educação. O enfoque desse recorte se dá na delimitação 

espaço-temporal da pesquisa, que se fecha no Estado de Rondônia, considerando 

seu percurso cronológico a partir da elevação de seu status de Território para 

Estado, com a decorrente autonomia de uma unidade da federação. 

                                                             
2 Para Thompson (1981) o historicismo se caracteriza, desde os séculos XIX e XX, por “noções 

evolucionárias, teleológicas e essencialistas da automotivação da história” (p. 29), por outro lado 
Schaff (1995) chama atenção à ambivalência do termo (p.187).    

3
 Nesse texto sempre se usará a expressão “Governo de Rondônia”, quando se referir à gestão de 
um período de governo e “Estado de Rondônia”, sempre que se referir à unidade federativa.  

4 “Políticas e Gestão Educacional”é uma das linhas de pesquisa do Mestrado em Educação do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia. 
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Clarifica-se que a relevância dessa pesquisa se impõe em função da 

necessidade de construção e fundamentação de um corpo teórico, prático e político 

no campo da Arte/Educação no Estado de Rondônia. Ainda no fim da década de 

2000 e neste início da década de 2010 algumas ações emergenciais foram tomadas 

no sentido de reverter o panorama do Ensino de Arte no Estado. Na área de 

formação de professores três ações se destacam: a abertura dos cursos de 

licenciatura em Artes Visuais, Teatro e Música na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), a abertura de uma turma de licenciatura à distância em Música (UFRGS) e a 

parceira entre a UNIR e a UNB de Brasília, para licenciaturas à distancia em Artes 

Visuais e Teatro. No final de 2011, o MinC, junto à Casa da Arte de Educar do Rio 

de Janeiro, realizaram uma Pesquisa-Ação em Rondônia com o objetivo de 

sistematizar princípios orientadores para políticas públicas de cultura para a 

educação e aproximar a cultura local da escola5. É importante colocar que, segundo 

informações da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, obtidas um 

fevereiro de 2011, se disponibilizava de “apenas quatro professores concursados 

formados em Arte em toda rede estadual de ensino” (informação verbal)6. O que se 

pode observar é que, no campo da Arte/Educação em Rondônia, novas 

preocupações vêm surgindo para tentar solucionar problemas já antigos, como a 

formação dos professores, a relação da comunidade com a escola, a valorização 

das manifestações culturais tradicionais, o resgate da história educacional e as 

políticas educacionais no Estado, entre outros. 

A tradição da pesquisa histórica educacional brasileira também tem se 

refletido na pesquisa em história do ensino da arte (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 40), 

pois, o “Ensino de Arte hoje no Brasil sofre com os problemas [...] não [...] restritos 

apenas a esta área, mas pertinentes a todo o sistema de ensino deteriorado [...]” 

(FOERSTE, 1996, p. 37). E, nesse sentido, a pesquisa historiográfica em 

Arte/Educação no Brasil tem contribuído, desde a década de 80, para a construção 

de uma epistemologia da arte, de uma ciência do Ensino de Arte (RIZZI, 2002; 

SILVA; ARAÚJO, 2007). Barbosa é desde a década de 80 o maior expoente neste 

campo, tendo iniciado suas pesquisas históricas do ensino da arte na década de 70 

(BARBOSA, 2011a, p. XI). Ela tem acentuado a relevância de se recuperar o 

                                                             
5
  A pesquisa-ação intitulada “Plano Articulado para Cultura e Educação” do MinC foi realizada em 
todas as regiões brasileiras, sendo que na Região Norte a cidade escolhida foi Porto Velho. 
www.artedeeducar.org.br. 

6
  Informação fornecida pelo Prof. Arlo Ferracini, SEDUC-RO, Porto Velho, em fevereiro de 2011.   
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processo histórico do ensino da arte para que se possa perceber e lidar criticamente 

com as realidades desse ensino (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 59) formando 

consciência política (BARBOSA, 2010). 

O estudo histórico de ensino artístico tem identificado práticas 

correlacionadas entre passado e presente: seus sentidos sociais e contextos 

políticos, seus pressupostos teóricos e consequentes desdobramentos na realidade 

brasileira. Dessa forma, a Arte/Educação, com seus diversos campos de atuação – 

História do Ensino de Arte, Dança/Educação, Teatro/Educação, Educação Musical, 

Ensino de Artes Visuais, Fundamentos do Ensino de Arte, Ensino da Arte na 

Educação Escolar, Ensino da Arte na Educação Não-Escolar, Processos de 

Aprendizagem da Arte, Ensino Inclusivo de Arte entre outros (SILVA; ARAÚJO, 

2007) – vem se consolidando enquanto amplo campo de trajetória histórica, social e 

epistemológica. 

A defesa da Arte, enquanto unidade curricular, na educação formal escolar, 

tem movido educadores em uma longa trajetória de lutas e reivindicações no Brasil. 

Junto aos movimentos pelo ensino da Filosofia, da Sociologia e da Educação Física, 

também se vem lutando há anos por espaço, manutenção e ampliação da Arte 

dentro do currículo (TOURINHO, 2002).  Barbosa (2011; 2010; 2002; 1998) tem 

chamado a atenção, em vários de seus escritos, para a importância da 

contaminação política dos arte/educadores, professores de Arte e pesquisadores de 

seu ensino, no intuito de fortalecê-los para embates nas esferas municipal, estadual 

e federal (TOURINHO, 2002).  Nesse sentido, o arte/educador deve estar preparado 

para se confrontar com problemas “como a imobilização e o isolamento do ensino da 

arte; política educacional para as artes e arte/educação; ação cultural do 

arte/educador na realidade brasileira; educação de arte/educadores” (BARBOSA, 

2010, p. 14). 

Observa-se que a proposta de atuação política do arte/educador não se fixa 

exatamente e somente junto às instituições de regulamentação e gestão em 

educação, mas pode-se vislumbrar sua ação social em relação às secretarias de 

cultura e outras instâncias relacionadas. Barbosa (2010, p.6) levanta um dos pontos 

a serem discutidos no campo cultural e profissional:  
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[...] A carência de pessoal, capaz de uma ação cultural estimuladora da 
curiosidade pela arte, da compreensão e do fazer artístico, é quase 
absoluta. Não há nenhuma formação específica para administradores 
de arte e de cultura. […] A primeira tarefa do Estado é então a formação 
de recursos humanos, de pessoal capacitado para decodificar e 
potencializar as forças que controlam a cultura, estimular o acesso de todos 
à livre expressão, propiciar o desenvolvimento orgânico das artes dentro do 
contexto local, […] (grifos nossos). 
 

A construção e a análise da história das políticas e da gestão para o ensino 

da arte no Estado de Rondônia para o reconhecimento histórico, político e social do 

arte/educador contemporâneo – professores de Arte, pesquisadores em Ensino de 

Arte, arte/educadores de museus, gestores educacionais, legislativo em educação, 

discentes em Licenciatura em Arte, entre outros – tem se tornado relevante na área 

de pesquisa educacional porque o domínio dos “conhecimentos históricos 

relacionados com a arte-educação7 é de fundamental importância como subsídio 

para uma ação transformadora no ensino e na aprendizagem da arte na atualidade” 

(SCHRAMM, 2001, p. 20). Dessa forma, esse trabalho se propõe tanto a ser um 

material inicial para estudo histórico e sócio-político da Arte/Educação em Rondônia 

como também um incentivo à pesquisa desse campo, nesta e em outras 

perspectivas. 

A pesquisa aqui apresentada deve, sim, ser apropriada para discussão, 

revisão e investigação e, consequentemente, ser considerada, como diria Gatti 

(2010, p. 45), uma síntese provisória. Tendo em vista a condição de verdade 

aproximada e relativa dessa pesquisa (SCHAFF, 1995, p. 303), já que se considerou 

seu caráter provisório, se elevará, agora, neste texto o pensamento benjaminiano 

em defesa dessa construção historiográfica: suas acepções para a articulação do 

passado com o presente e para a verdade historicista8. 

A articulação do passado com o presente, tal como é abordado no texto 

Sobre o Conceito de História (BENJAMIN, 1985) apresenta exigência da 

cumplicidade do passado com o presente. Walter Benjamin diz que a “história é 

objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um 

                                                             
7 

A alteração da nomenclatura Arte-Educação para Arte/Educação foi proposta em julho de 2004 por 
Ana Mae Barbosa por recomendação de Lúcia Gouvêa Pimentel (BARBOSA, 2005, p. 21), mas, 
neste texto, será mantida a nomenclatura antiga em citações, nomes de eventos e de entidades, 
respeitando os textos originais.  

8
 Em suas 18 teses, em Sobre o Conceito da História de 1940, Benjamin (1985) não explicita a 
“articulação do passado com presente” ou a “verdade historicista” como se fossem conceitos. Por 
isso, nesse texto se utiliza o termo acepção, pois é tangível neste sentido. É importante considerar 
que as teses de Benjamim são análises críticas da construção historiográfica, sendo um importante 
referencial para historiadores e incluídas, geralmente, à tradição da Escola de Frankfurt.    
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tempo saturado de ‘agoras” (BENJAMIN, 1985, p. 229). Fenelon (2001, p. 126), 

apoiada em Walter Benjamin, propõe que a história também pode ser uma busca de 

respostas para o presente. Essa acepção de articulação do passado com o presente 

fica mais clara num texto escrito por uma especialista em Walter Benjamin: 

 
Em outros termos, as questões historiográficas em relação à “articulação 
histórica do passado” são inseparáveis da posição tanto hermenêutica 
quanto política do historiador, daquele que escreve “para seu presente”. 
Não se trata, então, de adquirir um conhecimento isento, dito objetivo, do 
passado, mas de articular passado e presente de tal maneira que ambos 
sejam transformados (GAGNEBIN, 2006, p. 1, grifos nossos). 
 

Benjamin continua sua reflexão, tratando da verdade historicista da imagem 

do passado, quando nos diz que  

 
A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa 
fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é 
reconhecido [...]. Articular historicamente o passado não significa conhecê-
lo ‘como ele de fato foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência [...] 
(1985, p. 224). 
 

Nesses escritos, Benjamin aponta o desespero do historicismo em 

“apropriar-se da verdadeira imagem histórica, em seu relampejar fugaz” (p. 225, 

grifo nosso) na triste tentativa de apresentar “uma imagem ‘eterna’ do passado” (p. 

231).  

As proposições de Benjamin sobre a “verdadeira” imagem da história 

acabam por coincidir com questionamentos que se impõem tanto à verdade na 

construção história do passado quanto à verdade científica, considerando-se aqui a 

história enquanto ciência.  

Referindo-se às questões de método, Gatti (2010, p. 58) considera que, em 

termos sociais, as verdades científicas podem ser “consensos historicamente 

construídos”. Gatti define a verdade, em seu caráter absoluto, como inatingível nos 

parâmetros contemporâneos de ciência, pois a verdade é uma abstração. 

A questão da verdade na construção histórica do passado é clarificada nos 

textos “Por que reescrevemos continuamente a história?” e “Os fatos históricos e sua 

seleção” de Schaff (1995, p. 203-277). O autor propõe uma relevante discussão, o 

que, aqui, dará pistas sobre os sentidos desta pesquisa. 

Defendendo o caráter processual da história, não finita em si, Schaff (1995) 

trabalha o conceito de verdade parcial, ou verdade relativa, opondo-o ao conceito 

positivista de verdade absoluta (p. 204). “A verdade atingida no conhecimento 
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histórico é uma verdade objetiva relativa. O subjetivismo especula sobre esta 

relatividade, confundindo o problema da verdade objetiva com o problema da 

verdade absoluta” (SCHAFF, 1995, p. 301, grifo nosso). Portanto, nessa visão, uma 

verdade objetiva relativa da história não se propõe a ser verdade absoluta, pois essa 

última se caracteriza como uma proposta de base positivista – nas palavras de 

Benjamin (1985), historicista – eterna e estática, que ignora a dinâmica da história. 

Para Schaff (1995), as verdades objetivas, construídas em parâmetros 

científicos, não são erros, por se caracterizarem como parciais (relativas). Elas se 

constituem como verdades objetivas, pois se a história não está nunca acabada por 

definitivo, ela está condicionada a constantes possíveis reinterpretações. A história 

não é uma imagem acabada, não é uma verdade absoluta, mais uma imagem e uma 

verdade em processo. No “momento em que se toma o conhecimento histórico como 

processo e superação de [...] verdades cumulativas compreende-se o porquê da 

constante reinterpretação da história [...]” (SCHAFF, 1995, p. 277). Então, 

considerando a subordinação – como diria Schaff – da história ao processo histórico, 

as verdades parciais, relativas, estão condenadas a envelhecer e a serem 

ultrapassadas por uma verdade mais completa. “Mas isto não significa [...] que esta 

verdade parcial [relativas] não seja de modo nenhum uma verdade objetiva, que seja 

pura e simplesmente uma falsificação” (SCHAFF, 1995, p. 204).  

O que determina o caráter relativo da verdade histórica é a condição de que 

o fato histórico9 não, necessariamente, mantém a mesma forma; ele não é idêntico 

para todos os que o observam. O fato histórico pode tomar outras formas e 

dimensões de acordo com a perspectiva de classe. Para Fenelon (2001), no 

trabalho historiográfico, os supostos e pressupostos teóricos do historiador devem 

estar cientes e explícitos (p. 129). E, defendendo o materialismo histórico como uma 

corrente que nesse sentido se destaca, Fenelon (2001) acerta que toda produção do 

conhecimento é fruto de um contexto social (p. 124). Opondo o historicismo à 

perspectiva de classes, em sua sétima tese Sobre o Conceito da História, Benjamin 

(1985) traça uma crítica sobre a “empatia” do investigador historicista com a classe 

dominante: 

 

                                                             
9 

Adotar-se-á nesse texto as argumentações sobre o fato histórico defendidas por Schaff (1995) e se 
retomará sua conceituação na construção da metodologia de tratamento dos dados na subseção 
2.2.1.2. 
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A natureza dessa tristeza se tornará mais clara se nos perguntarmos com 
quem o investigador historicista estabelece uma relação de empatia. A 
resposta é inequívoca: com o vencedor. Ora, os que num momento dado 
dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia com 
o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Isso diz tudo 
para o materialista histórico (BENJAMIN, 1985, p. 225). 
 

Aclamando o historiador educado por Marx, e consequentemente 

defendendo o materialismo histórico, Benjamin (1985, p. 228) eleva a própria classe 

combatente e oprimida como o sujeito do conhecimento histórico – o que também é 

sugerido por Thompson (1981, p. 120) em sua crítica à Althusser sobre a subtração 

das classes como sujeitos históricos.  

Os embates para modificações das estruturas da realidade social se dão em 

vários campos, não só por meio dos movimentos políticos, partidários e sindicalistas, 

mas também em movimentos sociais que partem de reivindicações específicas ou 

mais gerais (FENELON, 2001, p. 130), que podem envolver instituições de 

naturezas diversas, inclusive instituições educacionais e de gestão educacional. 

As arenas em que se dão os embates dessa pesquisa perpassam os 

ambientes políticos e administrativos de gestão, entre eles os gabinetes, as salas de 

reunião, desde os departamentos das secretarias de educação aos auditórios 

legislativos etc. Os sujeitos da história dessa pesquisa, nesse sentido, são os 

educadores envolvidos no Ensino de Arte, tanto em atuação em gestão e na 

formação de outros professores quanto no “chão da escola”. São os sujeitos dos 

movimentos silenciados pelo poder da máquina administrativa e legislativa. Os 

mesmos profissionais que, tanto por seu desempenho na educação escolar quanto 

na formação de professores, foram requisitados para atuar profissionalmente em 

gestão e na elaboração e execução de planos e projetos. É destes sujeitos a 

principal voz que ecoa nesta pesquisa: educadores e arte/educadores em atuação 

em gestão e construção de políticas em Arte no Estado de Rondônia. 

Clarificados os supostos e o ponto de vista desta construção historiográfica, 

resta esclarecer que, da mesma maneira que se pode compreender a incompletude 

das afirmativas de uma testemunha ocular, onde sempre há a necessidade de se 

ouvir outras versões do fato, também os resultados da pesquisa, que aqui serão 

dispostos, devem estar suscetíveis a outras análises e futuros questionamentos. 

Apesar da história se constituir como uma verdade objetiva, ela não é uma 

imagem definitivamente acabada (SCHAFF, 1995, p. 277), pois a 
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coerência [no desenvolvimento teórico em relação aos pressupostos 
fundamentais], em qualquer abordagem que se faça, contribui para avançar 
o conhecimento numa determinada direção, reconhecendo que essa 
direção não esgota o processo histórico (FENELON, 2001, p. 129, grifo 
nosso). 
 

Agora sintetizando os argumentos expostos, tanto a acepção que 

perpassam o pensamento Benjaminiano (BENJAMIN, 1985), a articulação do 

passado com o presente – e sua crítica à verdade historicista (absoluta) – quanto a 

clarificação de verdade relativa, ou parcial, de SCHAFF (1995, p. 303), justificam o 

caráter de não esgotamento do processo histórico (FENELON, 2001) desta 

pesquisa. Estes argumentos ainda possibilitam que a contribuição desta síntese 

provisória (GATTI, 2010) seja ponto de partida, enquanto levantamento inicial e 

parcial, para outras futuras pesquisas. Pois esse trabalho se propõe a ser subsídio 

teórico para o desenvolvimento da pesquisa em Arte/Educação no Estado de 

Rondônia.  

Perpassados os objetivos e esses últimos embasamentos que justificam as 

contribuições dessa pesquisa se passará às discussões quanto à delimitação do 

objeto.  

O tema central dessa pesquisa é a história do ensino da arte no Estado de 

Rondônia e, como já foi dito: essa história se concentra nas políticas e na gestão; 

esse ensino da Arte se refere ao ensino formal, ou seja, à educação escolar; e esse 

Estado de Rondônia se refere à Rondônia enquanto unidade da federação brasileira 

em um tempo delimitado. 

A elevação do Território de Rondônia à Estado de Rondônia limita 

inicialmente o tempo histórico pesquisado: se inicia em 1982, apesar de sua 

legislação ter sido promulgada no fim de 1981, no período de governo de Jorge 

Teixeira (1979-1985). O término da segunda gestão Cassol (2010), enquanto 

Governo de Rondônia, dá fim ao tempo histórico pesquisado: se finda em 2010 

(observa-se a proximidade temporal do desenvolvimento dessa pesquisa, anos de 

2011, 2012 e 2013). 

Essa delimitação temporal foi em muito influenciada pela necessidade de se 

trazer à tona o processo histórico da política e da gestão educacional para que se 

possa analisar e compreender melhor tanto o passado quanto o presente. O tempo 

proposto nessa pesquisa não é apenas um período, mas compreende vários 

períodos: o Estado passou, durante o tempo acima delimitado, por 8 gestões 
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estaduais, sendo que dessas 8, as duas últimas foram geridas pelo mesmo 

governador. Foram 7 governadores estaduais para 8 gestões de 1982 a 201010.  

Não só a questão espaço-temporal foi um delimitador na construção do 

objeto de pesquisa. Questionou-se também no que consiste a história da política e 

da gestão para a educação pela arte com a intenção de clarificar os instrumentos da 

pesquisa. Nesse sentido, Gatti (2010, p.13) clarifica que: 

 
Se pensarmos apenas em um de seus aspectos [da pesquisa educacional] 
– o da educação escolar –, ela se refere aí a problemas de legislação, de 
currículo, de métodos e tecnologias de ensino, de formação de docentes, 
das relações professor-aluno, etc. Diz respeito a especialidades como a 
psicologia do escolar, a orientação educacional, a supervisão pedagógica, a 
administração escolar (grifos nossos). 
 

Nesse trecho, Gatti aponta vários elementos que se inserem e perpassam o 

ambiente de política e de gestão educacional, além de citar três norteadores para a 

busca de fontes de uma pesquisa histórica em políticas e gestão educacional: 

legislação educacional, currículo escolar e formação de professores. Em outra 

passagem já citada de Gatti (2010), a dimensão político-administrativa é elevada 

como uma das discussões que a pesquisa educacional envolve.  

Com uma perspectiva político-administrativa, irreversivelmente, esse trajeto 

levará à questão da gestão estadual das políticas estaduais e federais na área da 

educação. Portanto, o objeto dessa pesquisa é a história das políticas e das gestões 

educacionais para a unidade curricular Arte da educação escolar no Estado de 

Rondônia no período temporal de 1982 a 2010. 

 
2.2 CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 
 

Quanto à autonomia de flexibilidade do método e a inserção do pesquisador 

na pesquisa, acredita-se que os “métodos, para além da lógica, são vivências do 

próprio pesquisador com o que é pesquisado. Não são externos, independentes de 

quem lhe dá existência no ato de praticá-lo” (GATTI, 2010, p. 55, grifo nosso). 

Considera-se que, na prática investigativa, tanto o objeto pesquisado com suas 

problemáticas quanto os pressupostos teóricos do investigador norteiam o caminho 

que será percorrido na execução dos métodos. Porém, “para o pesquisador, a 

constante vigilância quanto às suas formas de ver e interpretar fenômenos é 
                                                             
10

Para partidos políticos, gestores e períodos de gestão do Território do Guaporé, do Território de 
Rondônia e do Estado de Rondônia ver anexo B, lista elaborada e cedida pelo professor Abnael 
Machado de Lima.   
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absolutamente indispensável” (GATTI, 2010, p. 54). Fenelon (2001), nesse sentido, 

tem considerado a inserção do historiador no processo de construção histórica. Essa 

autora defende que através de questões do “aqui e do agora” e da “angústia do 

presente” do historiador novas maneiras de perceber a história acontecem e 

rompem com os mitos da historiografia positivista, como os mitos da neutralidade 

historiográfica (p.121) e da verdade absoluta, esse último já discutido. Ela diz que 

uma nova percepção historiográfica é resultado de questionamentos do presente e 

da inserção dos supostos sociais do historiador. São questões relativas ao “agora”, 

por isso essa percepção faz cair uma série de mitos sobre a construção 

historiográfica tradicional (FENELON, 2001, p. 127).  

Dois aspectos no que se refere à consideração do historiador em relação à 

construção historiográfica são a neutralidade e a imparcialidade. A respeito da 

neutralidade de raciocínio positivista, Saviani (2003, p. 8) afirma que não existe 

conhecimento desinteressado, por isso a perspectiva neutra é impossível. Nesse 

sentido, Thompson (1981, p.38), se referindo à base documental de pesquisas sobre 

a história, considera que mesmo os fatos históricos são “mentirosos”, suas 

construções não são neutras, por isso ele questiona: “como foram registrados? com 

que finalidade?”  

Alternando a discussão para a imparcialidade do historiador, Schaff (1995) 

se questiona sobre “a tese segundo a qual o historiador constitui uma parte da 

história. É isto enfraquecer a objetividade da verdade histórica? De modo nenhum. A 

objetividade dita pura é uma ficção” (p. 282). Schaff ainda considera as observações 

de um historiador polonês que diz que 

 
Não se pode nunca exigir do historiador a imparcialidade no sentido estrito 
deste termo. Apenas o fato que o historiador estuda pode ser imparcial. 
Quanto ao historiador, se quer avaliar esse fato, tem de tomar posição... A 
posição do historiador pode e deve ser científica, pode ser elevada e cada 
vez mais elevada, mas será sempre uma posição [...] (BOBRZYNSKI, 1963, 
apud SCHAFF, 1995). 
 

Defendida a autonomia metodológica do pesquisador junto aos 

posicionamentos do historiador na pesquisa, considerando-se sempre a objetividade 

científica, a construção metodológica dessa subseção passará a ser abordada.  

Para uma proposta de solução do problema, a abordagem metodológica 

será dividida em três partes (ver 2.1, § 4°). Os procedimentos da construção dessa 

pesquisa estão sintetizados no quadro nº 1 e serão discutidos a seguir. 
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Quadro Nº 1 
 

Construção Metodológica e Seções 

 I II III 

 

Problemas 
Metodológicos 

Como construir a 
história das políticas 
educacionais e gestão 
para o ensino de arte no 
Estado de Rondônia? 

Como analisar a história 
das políticas 
educacionais e gestão 
para o ensino de arte no 
Estado de Rondônia? 

Quais os resultados das 
políticas educacionais e 
gestão para o ensino de 
arte no Estado de 
Rondônia?  

 

Propostas 
Metodológicas 

Construir estratégias 
metodológicas para uma 
pesquisa historiográfica 
em políticas e gestão. 

Construir estratégias 
metodológicas para 
análise de histórico 
político e gestor em 
educação. 

Extrair resultados das 
políticas educacionais e 
da gestão para o ensino 
de arte no Estado de 
Rondônia.   

 

Dados 

Coleta dos dados para 
Construção Histórica 

Construção Histórica se 
torna dado para Análise 

Construção Histórica e 
Análise se tornam dados 
para Extração de 
Resultados 

Tratamento de 
Dados  

(Ver Quadro Nº 5) 

Construção da 
Descrição Histórica 

Análise da Construção 
Histórica  

Extrato de resultados 
com base na Construção 
Histórica e na Análise da 
Construção Histórica 

Resultados: 

Seção 

Seção 4: HISTÓRIA 
DAS POLÍTICAS E DA 
GESTÃO PARA O 
ENSINO DE ARTE NO 
ESTADO DE 
RONDÔNIA 

Seção 5: ANÁLISE DAS 
POLÍTICAS E DA 
GESTÃO DO ENSINO 
DE ARTE NO ESTADO 
DE RONDÔNIA  

Seção 6: CONCLUSÃO 

Quadro 1. Fonte: elaborado pelo autor, 2012.  

 

Embasa-se essa construção metódica em dois autores: Schaff (1995) e 

Chizzotti (2001). As três partes metodológicas dessa pesquisa, Construção da 

Descrição Historiográfica, Análise da Construção Histórica e Extração de 

Resultados, se justificam na afirmativa de que “os historiadores não só descrevem 

os fatos, mas explicam-nos e avaliam-nos também” (SCHAFF, 1995, p. 240). 

Portanto, descrição, explicação e avaliação são essenciais na construção 

historiográfica: a “descrição” será uma forma de “descrever” os fatos históricos; a 

“explicação” – para Schaff, saber o porquê dos fatos – será aqui usada como 

“análise”; e a “avaliação” deu lugar ao termo “extração de resultados”. Apesar das 

palavras não apresentarem intrinsecamente os mesmos conceitos, essa alteração 

de nomenclatura pouco interfere no sentido de construção historiográfica defendido 

por Schaff (1995), além de se aproximar dos termos usados por Chizzotti (2001), no 

que se refere ao tratamento de dados. Chizzotti (2001) propõe que tratar os dados 
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significa, depois de classificar, categorizar e compilar, “descrevê-los, analisá-los e 

chegar a conclusões” (p. 48, grifo nosso), justamente o que é proposto nas três 

partes metodológicas. 

Como se pode observar, o quadro Nº 1 não inclui a Seção 3, “Contextos da 

Arte e seu ensino no Brasil”, por essa se tratar de uma revisão bibliográfica. 

Considera-se relevante o reconhecimento dos antecedentes que envolvem o Ensino 

de Arte, por isso a inserção de uma contextualização prévia, de uma revisão 

retrocedente, que situasse a pesquisa no âmbito da história do Ensino de Arte no 

Brasil, qualificando-a enquanto pesquisa em História da Educação e pesquisa em 

Arte/Educação.  

Para tanto, o que antecede a Seção 4, “História das Políticas e da Gestão 

para o Ensino de Arte no Estado de Rondônia”, prevista no Quadro Nº 1, é a 

introdução ao texto dissertativo (Seção 1), a abordagem metodológica aqui corrente 

(Seção 2) e a inserção dos “Contextos da Arte e o seu ensino no Brasil” (Seção 3). 

Essa última será subdividida em três partes:  

 

a) História das concepções de arte na educação no Brasil (Ver 3.1), onde se 

reconstituirá as influências teóricas, políticas e artísticas que regeram a história do 

ensino da Arte no Brasil. Se subdividirá essa subseção nos períodos “Do Barroco 

ao Neoclássico”, “Do Neoclássico ao Modernismo” e “Do Modernismo ao 

Contemporâneo”;  

b) Tendências pedagógicas no Ensino de Arte (Ver 3.2), onde se discutirá as 

configurações internas do ensino da Arte sob a influência dos posicionamentos 

artísticos, ideológicos e políticos na educação brasileira; 

c) Movimento social pelo Ensino de Arte (Ver 3.3), que reconstruirá a trajetória de 

lutas, reivindicações e vitorias de arte/educadores. 

 

É relevante considerar que essa Seção 3, “Contextos da Arte e seu ensino 

do Brasil”, se organizou como uma revisão de literatura para reconstrução histórica 

que observa norteadores do contexto do ensino da arte no Brasil: a História das 

Concepções, as Tendências Pedagógicas e os Movimentos Sociais.  
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2.2.1 Construção Historiográfica 

 

2.2.1.1 Obtenção dos Dados 

 

Os obstáculos para a obtenção de dados para essa pesquisa não foram 

poucos, tendo em vista a diversidade de itens estabelecidos para a seleção de 

material relativo à história política e de gestão: estruturação administrativa, 

currículos, quantidade de professores atuando na unidade curricular Arte, 

quantidade de educadores formados na área atuando em sala de aula em períodos 

determinados, formação inicial e continuada de professores, projetos para arte e 

cultura na escola, projetos educacionais da gestão estadual de cultura11, gestão dos 

programas de nível federal, legislação para o ensino da Arte etc. A partir disso, ficou 

claro que a pesquisa envolveria, em primeiro lugar, a Secretaria de Estado da 

Educação de Rondônia (SEDUC/RO12), o Conselho Estadual de Educação de 

Rondônia (CEE/RO) e a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), além dos 

órgãos estaduais de gestão em cultura em nível estadual13. As investidas contra a 

esquiva burocrático-administrativa na obtenção de dados junto às instituições, 

principalmente no que envolveu a SEDUC/RO, não foi suficiente para transpor os 

problemas apresentados no acesso aos materiais necessários. 

As características dos dados para uma pesquisa em história de políticas e 

gestão levavam à aparência equivocada de que a pesquisa seria essencialmente 

documental-institucional. Acreditava-se que, por se tratar de uma pesquisa em 

política e gestão, seria determinante que a origem dos dados fosse de caráter 

comprobatório-documental (oficial) e que somente a comprovação institucional fosse 

capaz de responder às questões proposta por esta pesquisa. Porém, o 

reconhecimento da inviabilidade de uma pesquisa estritamente documental, dado os 

obstáculos burocráticos, e a apropriação das questões de epistemologia da história 

traçaram outros arranjos metodológicos. 

                                                             
11

 Quanto à inclusão dos órgãos de gestão de cultura, cabe ressaltar que historicamente a cultura 
esteve submetida à mesma secretaria territorial que a educação, a Secretaria de Educação e 
Cultura – SEC/Território de Rondônia. Por isso, considerou-se altamente relevante incluir na 
pesquisa questões da gestão cultural, além de que novas tendências de gestão em cultura, 
principalmente incentivadas pelo MinC, defendem fortemente que as gestões estaduais e 
municipais tenham mais ações em Arte/Educação.   

12
 A partir de agora se utilizará as siglas SEDUC/RO para Secretaria de Estado da Educação, 
CEE/RO para o Conselho Estadual de Educação e UNIR para Universidade Federal de Rondônia.  

13
 Cronologicamente desde 1982: SECET, SECT, FUNCER, FUNCETUR e SECEL (ver apêndice B). 
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As condições da pesquisa em campo, consideradas como grandes 

obstáculos, inicialmente determinaram situações inviáveis para uma pesquisa 

estritamente documental na SEDUC/RO. O processo para autorização para 

pesquisa documental na instituição teve que passar por assessoria jurídica14, além 

de outras instâncias inferiores e superiores, desconsiderando-se a Lei de Acesso à 

Informação15 sancionada no ano anterior ao protocolo do pedido de autorização de 

pesquisa na SEDUC/RO. Das oito solicitações de acesso aos documentos apenas 

uma foi atendida (ver quadro nº 2). Apenas duas das solicitações foram datadas com 

previsão de resposta por parte da instituição. Uma das solicitações, referente à lista 

oficial de secretários de educação do Estado de Rondônia, não obteve previsão de 

resposta. Apesar dessa última solicitação ter sido datada simbolicamente, os 

funcionários admitiram que não havia, no momento, previsão de quando se faria 

uma pesquisa interna para oficializar a listagem de secretários. Os pedidos de 

documentos referentes à lotação de professores formados em Arte nos períodos 

pesquisados, 1982 a 2010, foram dados como impossíveis de resposta, pois o 

antigo prédio administrativo das Esplanadas das Secretarias em Porto Velho – onde 

eram arquivados os documentos da secretaria16 – teria sofrido um incêndio17 no ano 

de 2008. Dessa forma, todos os pedidos de documentação referente ao que 

antecedeu ao ano de 2008 foram considerados insolúveis. Outra situação, 

confirmada verbalmente pelas gerências administrativas dentro da instituição, é a 

coexistência tanto de um despreocupado desapego à memória quanto de uma 

cultura de segredo18, na qual tanto os técnicos quantos os gerentes apagam 

arquivos de seus computadores e levam consigo pastas de documentos referentes 

aos trabalhos desenvolvidos após deixarem seus cargos ou quando saem em 

férias19. Além de todas essas condições à pesquisa documental, ainda se 

presenciou uma negativa irredutível, por parte da gerente de ensino da SEDUC/RO, 

de acesso a qualquer documento que estivesse sob a responsabilidade daquele 

setor, ou seja, mesmo após a apreciação do documento de autorização de pesquisa 

                                                             
14

 A solicitação para permissão de pesquisa documental tramitou por semanas na instituição.  
15

 Lei N° 12.527 de 18 de novembro de 2011. 
16 Informação verbalizada por funcionários da SEDUC/RO. 
17

 Outro incêndio ocorreu durante a pesquisa, em 29/10/2012, inclusive em um setor onde 
solicitações dessa pesquisa foram protocoladas.  

18
 “Na cultura de segredo a informação é retida e [...] perdida. A gestão pública perde em eficiência, o 
cidadão não exerce um direito e o Estado não cumpre seu dever” (BRASIL, 2011, p. 12). 

19 Observou-se, no contato diário com a truculência institucional, que a rotatividade nos cargos de 
gerência pode ser um índice que agrava a questão da memória do processo de gestão. 
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documental assinado pelo secretário estadual de educação, a Gerência de Ensino 

se recusou a fornecer qualquer dado. Esses foram alguns dos obstáculos que 

poderiam inviabilizar uma pesquisa de caráter estritamente documental na referida 

instituição. 

Quanto ao consequente novo arranjo metodológico, originado da observação 

dos obstáculos da pesquisa de campo, o estudo crítico da epistemologia da história 

se tornou relevante para outros posicionamentos na construção historiográfica, 

principalmente no questionamento da base documental da pesquisa.  

Na perspectiva de defender outras abordagens investigatórias, que 

considerem outras fontes de pesquisa, Fenelon (2001) critica  

 
Essa perspectiva de uma história neutra […] de casualidade no reconstruir a 
história está profundamente associada a uma história positivista, que busca 
a “reconstrução da história”, e procura a “verdade” histórica [absoluta] nos 
documentos. […] “Se não há documentos não há História”. […] E nessa 
visão, de reconstruir a História tal qual ela aconteceu, sem supostos 
teóricos – o positivismo nega a Filosofia da História e o envolvimento do 
sujeito no processo do conhecimento – e, sem que o pesquisador possa se 
envolver, participar do processo de produção do conhecimento, a 
casualidade é a única perspectiva que resta: é um encadeamento de fatos, 
como uma armadilha cronológica (p.121, grifo nosso). 
 

A autora reitera que essa valorização de documentos institucionalizados 

como única prova de verdade histórica, no objetivo de reconstruir a história, ainda 

perdura na historiografia atual e propõe que se leve em consideração também 

relatos de memórias “e todo o processo de dominação diante disso” 20 (FENELON, 

2001, p. 135). De outro ponto de vista, vindo de encontro à percepção exposta, 

Braudel (2011, p. 46) critica a crença do historiador em eleger a autenticidade 

documentária como única fonte da verdade. 

Considera-se a partir daí os questionamentos de Gatti (2010, p. 54): “O que 

estou deixando de lado como irrelevante? O que estou deixando de considerar? O 

que minha forma de analisar não abrange?” 

Essas questões levaram a se considerar a relevância da memória e do 

envolvimento do sujeito histórico no processo de construção histórica, defendidos 

por Fenelon (2001, p. 135). A observação da importância em se elevar as vozes dos 

educadores e arte/educadores – que estiveram designados a criar planos, executar 

projetos, formar professores, lutar para se rever e se fazer cumprir a legislação, 

                                                             
20

 Fenelon (2001) se refere à situação em que o pesquisador encontra dificuldade em obter dados e 
colher depoimentos. Aponta a necessidade em se investigar os motivos de dominação que estão 
por trás do silêncio e da retenção de documentos.     
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verificar o ensino, argumentar e defender teoricamente o ensino e avaliar as 

necessidades do ensino da arte – foi o que tornou válido um levantamento histórico 

não só documental. Fenelon (2001), apoiada em Thompson21, continua com a 

defesa de ampliação das fontes: 

 
Em A miséria da teoria, Thompson [...] levanta a importância da questão da 
experiência social vivida pelos indivíduos reais, no seu cotidiano. Com isso, 
não resta dúvida, se ampliam bastante nossas categorias a respeito de 
documentação, fontes, temas, periodização etc. (p. 131, grifo nosso). 
 

A partir dessa nova percepção de levantamento histórico, se criou 

estratégias práticas e metodológicas no desenvolvimento da pesquisa de campo. 

Tendo em mente a inserção de entrevistas na base principal do levantamento de 

dados e a disposição da base documental em segundo plano, observou-se, logo nos 

primeiros contatos com informantes, que seria consideravelmente mais produtivo 

localizar documentos por meio dos depoimentos. Além disso, tornou-se possível ter 

acesso direto a documentos com os informantes que estiveram envolvidos em 

gestão ou com políticas educacionais.  

A pesquisa passou de uma base estritamente documental, de investigação 

institucional, para uma pesquisa de base empírica, de entrevistas, a partir da qual 

fosse possível localizar documentos. Essa escolha, que inicialmente se impôs em 

função da escassez de documentos oficiais, se tornou um norteador importante, pois 

os sujeitos envolvidos nas ações positivas em gestão e em políticas para o Ensino 

de Arte em Rondônia foram realmente os arte/educadores e os educadores 

comprometidos com esse ensino. Dessa forma, firmou-se a natureza e a importância 

dos dados da pesquisa: entrevistas e documentos, respectivamente. 

Considera-se o ponto de vista de que a “entrevista é uma comunicação entre 

dois interlocutores, o pesquisador e o informante, com a finalidade de esclarecer 

uma questão. Pode ser livre (o informante discorre como quiser sobre o assunto)” 

(CHIZZOTTI, 2001, p. 45, grifo do autor). E quanto à entrevista livre clarificadora de 

questões, apóia-se nas defesas de Guerra (2006, p.17 e 52) a favor da entrevista 

em profundidade:  

A entrevista em profundidade [...] só é possível quando o narrador se 
separa de uma história colectiva e se reporta a um discurso pessoal que ele 
próprio estrutura. [...] Entrevista mais aberta inicialmente e com um fecho 
progressivo à medida que as questões centrais vão sendo identificadas. 
 

                                                             
21

 Ver THOMPSON, E. P. A miséria da teoria. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 



35 

Nas entrevistas, tentou-se priorizar as questões centrais que se 

apresentaram em roteiros de entrevista (informante)22 e grades de observação 

(pesquisador).  

 

Quadro Nº 2  
 

Tipos, Descrição e Origem dos Documentos Obtidos 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DESCRIÇÃO ORIGEM 

Grade Curricular e 
Ementas de 
disciplinas23 

Curso de Artes Práticas – Convênio Território RO e 
UFRGS de 1973. Primeiras formações de professores 
no então Território de Rondônia. 

Estudante Egresso 
do Curso de “Artes 
Práticas” em 1975. 

Grade Curricular Licenciatura em Artes Visuais – UNIR de 2010. Coordenação do 
Curso - UNIR 

Relatório Departamento de Assuntos Universitários/ MEC. 
Avaliação para implantação de cursos superior. 

ALBUQUERQUE, 
2008, p. 121-125.** 

Relatórios Encontro de Cooperação Técnica – PRODIARTE. 
Anos: 1981, 1982, 1983 – MEC. 

Web 

Decreto Gov. RO N. 16.860/12; n. 9053/00;  Web 

Decreto Gov. BR N. 411/69;  Web 

Lei Complementar BRASIL N. 41/81; RONDÔNIA n. 244/00 e n. 367/07. Web 

Leis Diretrizes e 
Bases da Educação 

LDB 5692/71; LDB 9394/96; Lei n. 11.645; Web 

Resoluções CFE n. 6/86; CEB/CNE n. 3/98; CEE n. 98/00; CEE n. 
827/10; 

Web 

Pareceres CFE Nº 540/77;  Web 

Referencial Curricular De Arte, 2011; de Rondônia, 2013. SEDUC/RO 

Edital Nº 003/2009- GAB/SEDUC/RO Web 

Projetos Estaduais de 
Educação, Arte e 
Cultura 

Documentos produzidos na REN/SEDUC: Projetos 
Pedagógicos e de Arte/Educação. Projeto do 
Referencial Curricular de Arte do Estadual 

Arquivo pessoal: 
Prof. Arlo Ferracini 

Projetos Estaduais de 
Educação, Arte e 
Cultura 

Documentos produzidos na CEC/SEDUC: Projetos de 
Arte/Educação e Minuta de Decreto para estruturação 
da CEC/SEDUC. 

Arquivo Pessoal: 
Profa. Claudiovane 
Lacerda 

Certificados Comprobação de Cursos, Oficinas e Palestras para 
educadores e professores de Arte. 

Profissionais da 
Educação 

Cartilhas O Artigo 7º da Lei 5692/71 no Ensino de 2º Grau 
(1978); Acesso à Informação Pública: Uma introdução 
à Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Web 

Quadro 2. Fonte: elaborado pelo autor, 2012.  

 

                                                             
22

 Aos informantes foram entregues, junto aos roteiros de entrevista, o “Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecimento - TCLE” que continham dados da pesquisa e de pesquisador, observando os 
parâmetros éticos da pesquisa. Para roteiros, ver apêndice C. 

23
 Material doado à Biblioteca Central Prof. Roberto Duarte Pires/UNIR. 
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Foi necessário criar roteiros e grades antecipadamente às entrevistas. Os 

roteiros de entrevista foram elaborados em forma de tópicos de questões 

problemáticas da pesquisa, ou seja, problemas centrais que foram propostos aos 

informantes da pesquisa. As grades de observação possibilitaram, dentro dos 

problemas centrais, aprofundar os depoimentos em tópicos específicos baseados na 

experiência e na memória dos informantes (GUERRA, 2006, p. 52). 

É importante clarificar que, em função da diversidade de sujeitos 

informantes, cada roteiro e sua consequente grade, foram elaborados visando às 

individualidades dos informantes em relação à pesquisa.  As elaborações de 

norteamentos para as entrevistas envolviam questões e problemas centrais da 

pesquisa como: estrutura organizacional e administrativa dos órgãos estaduais de 

gestão, processo de criação e aplicação de políticas públicas educacionais, gestão 

de programas federais, formação inicial e continuada de professores, legislação para 

o currículo escolar e configurações políticas dos períodos temporais. Todos esses 

focos de problema, que podem ser considerados categorias impostas pelo objeto, da 

forma que foram apresentados aos informantes, estiveram relativos ao ensino da 

arte e voltados para períodos específicos que foram determinados pelo 

conhecimento e atuação do informante da pesquisa. 

As entrevistas se apresentaram como depoimentos livres, ou abertos, que 

partiram inicialmente dos roteiros, com os referentes tópicos citados, e foram 

fluidamente encaminhados para assuntos específicos. Assemelharam-se “as 

entrevistas a uma conversa informal e fluida” (GUERRA, 2006, p. 53), pois se 

permitiu aos informantes discorrer sobre assuntos centrais de seu conhecimento. 

Por vezes os assuntos tangenciavam o roteiro inicial, o que enriqueceu os relatos e 

possibilitou a descoberta de eventos ainda não percebidos nessa altura da pesquisa 

de campo. Dessa forma, no decorrer da pesquisa não se utilizou questionários 

fechados, o que norteou as abordagens foram os problemas centrais da pesquisa 

especificados nos roteiros. E, nesse sentido, Fenelon (2001) defende os 

questionamentos norteadores que abordam as evidências: 

 
[...] as fontes históricas são apenas evidências de momentos de 
experiências de vida e, para serem recuperadas e trazidas à nossa 
perspectiva, ao definir o objeto, elas têm de ser trazidas a partir de 
questionamentos, pois só assim os fatos vão responder com sua própria 
voz, através de perguntas feitas pelo historiador. É uma interação dialética 
entre o pesquisador e a sua evidência que produz o conhecimento 
histórico. Há várias formas de se questionar as evidências, mas o 
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diálogo constante deve ser mantido, além de se manter também a coerência 
da lógica histórica... (p. 132, grifo nosso). 
 

Considerando relatos de experiências que respondessem aos questiona-

mentos levantados a partir do objeto de pesquisa, partiu-se para um procedimento 

de seleção de informantes, baseada em um critério e em um norteador geral. A 

seleção dos entrevistados esteve em primeiro lugar condicionada a um norteador 

geral: sujeitos envolvidos na construção de políticas e em gestão na área 

educacional em nível estadual em Rondônia no período temporal especificado. 

Desse norteador, o critério diversidade (GUERRA, 2006, p. 40) especificou a 

seleção de informantes.  

A diversidade diz respeito à “garantia de que a utilização das entrevistas se 

faz tendo em conta a heterogeneidade dos sujeitos [...]” (idem). Dois aspectos dentro 

do critério diversidade caracterizaram a seleção de informantes: a perspectiva geral 

do campo de políticas e gestão educacional e a perspectiva específica do campo de 

políticas e gestão educacional em arte. 

A perspectiva geral do campo de políticas e gestão educacional relaciona-se 

aos sujeitos envolvidos em atuações legislativas – deliberação e construção de 

parâmetros políticos para a educação geral em nível estadual – e aos sujeitos 

envolvidos em atuações de gestão – execução e fazer cumprir a legislação, 

elaboração de planos e projetos educacionais e administração da rede de ensino em 

nível estadual. Nesse primeiro aspecto do critério diversidade os informantes eram 

os presidentes do Conselho Estadual de Educação e os Secretários Estaduais de 

Educação. Para efeito sistemático da pesquisa opinou-se por designar esses 

informantes como Legisladores e Gestores (TIPO LG). 

A perspectiva específica do campo de políticas e gestão educacional em arte 

relaciona-se aos sujeitos envolvidos em atuações diretas na construção de políticas 

e em gestão para o ensino da arte – professores com cargos administrativos fixos 

nas secretarias – e aos sujeitos envolvidos em atuações indiretas na construção de 

políticas e em gestão para o ensino da arte – professores de atuação escolar com 

atuações ocasionais junto à gestão estadual de ensino. Inclui-se nesse grupo 

professores formados na área de Arte e professores formados em outras áreas, 

porém com experiência na área de Arte. Para efeito sistemático da pesquisa 

nomeou-se esses informantes de Educadores e Arte/Educadores (TIPO AE).   
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Essa divisão se deu por conta da visão geral e visão específica que cada 

tipo de informante desempenhou em suas funções enquanto envolvidos na 

construção de políticas públicas e na gestão. No caso do informante LG, sua 

perspectiva de atuação é geral, dá conta da educação estadual, e no caso dos 

informantes do AE, essa perspectiva se fecha no ambiente da arte inserida na 

educação formal estadual.  

 
De fato, na pesquisa qualitativa, procura-se a diversidade e não a 
homogeneidade, [...] é preciso assegurar a presença da diversidade de 
sujeitos [...] Por exemplo, torna-se obrigatório, numa pesquisa que utilize 
entrevistas, interrogar os sujeitos cujas opiniões sejam heterogêneas 
(GUERRA, 2006, p. 41, grifo nosso). 

 

Pode-se prever que os informantes não se enquadram necessariamente e 

exclusivamente a uma categoria profissional e/ou de formação. Mesmo que se 

selecionasse apenas informantes do TIPO AE, formados na área artística, ainda 

assim se encontraria diversidade em termos de formação em áreas do 

conhecimento artístico, como artes visuais, música, teatro e dança, e em termos de 

graduação, como Licenciatura ou Bacharelado em Artes Visuais, Licenciatura em 

Educação Artística, Licenciatura ou Bacharelado em Belas-Artes, Licenciatura em 

Música ou Bacharelado em Música e assim por diante.  

 

Quadro Nº 3 
 

Informantes da Pesquisa com suas Funções, Formações e Instituições 
Informante Função / Formação Instituição 

AE1 Técnico Gestão / Teatro  SEC / UNIR/CCU 

AE2 Técnico Gestão / Educação Artística SEC / UNIR 

AE3 Técnico Gestão / Letras e Pedagogia SEC/SECEL/SECET 

AE4 Técnico Gestão / Educação Artística SEDUC 

AE5 Professor de Arte / Educação Artística SEDUC/SEMEC 

AE6 Professor de Arte / Educação Artística SEDUC/UNIR 

AE7 Técnico Gestão / Educação Artística SEDUC/CEC 

AE8 Pesquisador e Educador / PhD em Arte/Educação ECA/USP 

LG1 Presidente / Estudos Sociais CEE 

LG2 Secretário / Economia SEC/SEDUC/CEE 

LG3 Secretário / Pedagogia SEDUC 

LG4 Presidente / Pedagogia CEE 

LG5 Presidente / Pedagogia CEE/SEDUC 

Quadro 3. Fonte: elaborado pelo autor, 2012.  
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Para sistematização dos tipos de informantes e suas especificidades, 

dispõe-se nos quadros que seguem a partir do quadro Nº 3 dois tipos fundamentais 

de informantes (TIPO AE e TIPO LG) 

Apesar se ter construído critérios seletivos de informantes que almejavam 

possibilitar a solução da problemática da pesquisa, muitas questões requeridas por 

meio dos roteiros e no decorrer das entrevistas não maturaram. O que se observou 

é que a área artística em termos de gestão, e mesmo de políticas, passou por vazios 

temporais e espaciais, ou seja, não havia responsáveis destinados à gestão da área 

em alguns períodos como também não se criaram, em vários momentos, espaços 

deliberativos e de gestão dentro das instituições educacionais de legislação e 

administração. 

Resta esclarecer também que alguns possíveis informantes desta pesquisa 

não foram entrevistados por dois motivos: a impossibilidade de contato em função 

de informações escassas (desconhecimento geral dos endereços, correios eletrô-

nicos e telefones) e a negação de conceder entrevistas (motivos desconhecidos)24. 

Finalizando essa descrição de obtenção de dados, porém ainda se referindo 

aos informantes, se abordará agora outra face do colaborador da pesquisa, a de 

pessoas-fontes. Chizzotti (2001, p. 17) caracteriza esses colaboradores como um 

informante que “pela sua participação ou pelo assunto, adquiriram competência 

específica sobre um determinado problema”.  

No início de 2011, o arte/educador Arlo Ferracini da SEDUC, considerado 

uma pessoa-fonte, colaborou na elaboração do projeto da pesquisa, fornecendo 

dados para o embasamento do projeto e indicando possíveis informantes. Depois de 

seu falecimento, no final de 2011, seus arquivos de trabalho, principalmente de 

trabalhos relativos à sua atuação na construção de políticas publicas para o Ensino 

de Arte no Estado, foram fornecidos por sua esposa e companheira de trabalho, 

professora Meire Ferracini. Entre os documentos obtidos, se encontravam vários 

arquivos eletrônicos de projetos elaborados por ele e por seu grupo de trabalho (ver 

quadro nº 2).  

 

 
 
 

                                                             
24

 Principalmente possíveis informantes do TIPO LG. 
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2.2.1.2 Tratamento do Material 
 

Considera-se, para construção historiográfica desse texto, o que Braudel 

(2011) constatou, em 1969, sobre a conjuntura da pesquisa histórica: “Todo trabalho 

histórico decompõe o tempo decorrido, escolhe entre suas realidades cronológicas, 

segundo preferências e opções exclusivas mais ou menos conscientes” (p.44). 

Deste ponto partiu todo o plano de trabalho de tratamento de dados. 

Mapeou-se os informantes por função, formação e envolvimento com objeto de 

pesquisa, inserindo-os no tempo cronológico 1982-2010. Um banco de dados foi 

montado, contendo as transcrições das entrevistas divididas por tópicos 

problemáticos da pesquisa. Os tópicos foram: 

 

A. Estrutura organizacional-administrativa dos órgãos estaduais de gestão em 

Educação e Cultura; 

B. Processo de criação e aplicação de políticas públicas educacionais; 

C. Gestão de programas federais; 

D. Formação inicial e continuada de professores; 

E. Legislação para Arte no currículo escolar; 

F. Configurações políticas dos períodos. 

 

Para efeito de explanação sintética dessa fase do desenvolvimento da 

pesquisa, simplifica-se no Quadro Nº 4 a organização da tabulação construída com 

base nos tópicos problemáticos expostos acima. No quadro abaixo, dividiu-se os 

informantes por fragmentos periódicos em relação às respostas aos tópicos 

problemáticos abordados em entrevista. A tabulação incluiu a construção de uma 

divisão cronológica que será explicada logo à frente.  

 

Quadro Nº 4 
 

 Síntese de Tabulação para Entrevistas em Profundidade  

Período 
 

1982 - 1985 

 

1985 - 1987 

 

1987 – 1999 

 

2000 

 

2000 – 
2010 

 

2010 

Informantes  AE1, AE2, 
AE3, AE4, 
AE5, LG1, 
LG2 

AE1, AE2, 
AE3, AE4, 
LG3 

AE1, AE3, 
AE7, LG1, 
LG4, LG5,  

AE7, 
LG5  

AE5, AE7,  AE1, 
AE5, 
AE6, 
AE7 

Tópicos obtidos 
em entrevistas 

A, B, C, D, F A, C, F B, D, E A, E A, B, D, E A, B, D 

Quadro 4. Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 
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É importante compreender que um informante pode ter conhecimento sobre 

um determinado período e ter tido experiências com a legislação ou gestão, de 

forma direta e/ou indireta, enquanto outro pode ter atuado intercaladamente nos 

períodos de tempo, passando um tempo afastado de atividades administrativas (em 

vários casos voltando às atividades letivas)25, depois retornando à atuação política 

ou de gestão. Pode-se observar no Quadro Nº 4 a recorrência de alguns informantes 

no decorrer dos períodos enquanto outros informantes se localizam em pontos 

cronológicos específicos. 

Pode-se notar também que alguns tópicos problemáticos da pesquisa não se 

apresentam em todas as fases cronológicas dispostas no quadro acima, isso sinaliza 

as lacunas de informações. As lacunas ocorreram por dois motivos principais e um 

possível motivo secundário, respectivamente: o desconhecimento dos informantes 

em relação a alguns tópicos problemáticos dessa pesquisa, a não ocorrência de 

ações de gestão em relação aos tópicos em determinados períodos (por exemplo, 

não ter havido qualquer ação relevante de gestão que visasse à formação de 

professores no período do ano 2000) e a possível omissão por parte dos 

informantes. 

A observação da tabulação e da incidência de temas no recorte de políticas 

educacionais e gestão para a educação pela arte foi o ponto inicial para a 

construção dos fatos históricos dessa pesquisa e, por isso, as questões do fato 

histórico e de sua construção são relevantes a serem explanadas. Schaff (1995) e 

Fenelon (2001) novamente auxiliarão na defesa desta construção historiográfica.  

 
Quem constrói os fatos é o historiador; do seu diálogo com as evidencias é 
que se produzem os fatos históricos, inseridos ou não no passado. Os fatos 
não têm voz por si mesmos, como diziam os positivistas. Quem dá voz aos 
fatos é o historiador, interrogando as evidências. Concebendo a 
construção da classe como cultura no cotidiano, levantam-se inúmeras 
fontes que o historiador tradicional seria incapaz de considerar” (FENELON, 
2001, p. 131, grifo nosso). 
 

Tendo em mente que os fatos históricos não são “coisas” dadas, pois são 

construídos cientificamente, portanto são fatos científicos (SCHAFF, 1995, p. 228), é 

função do historiador selecionar, por entre as infinitas relações que um 

acontecimento estabelece com outros acontecimentos, fenômenos e situações, as 

ligações que interessam ao seu estudo. O historiador, enquanto sujeito do 

                                                             
25

 Principalmente no caso de informantes do tipo AE. 
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conhecimento, conduz as seleções, as relações e explicações baseadas na teoria a 

qual professa. Ele “está socialmente condicionado aos interesses de sua época, os 

da classe a que pertence etc.” (idem, p. 237). Por isso sua atuação não é arbitrária. 

 
O historiador que procede à seleção, se bem que este fato não seja 
arbitrário. Seleciona os materiais que compõem o conteúdo do fato que 
constitui; seleciona os fatos vulgares da vida. É por isso que se pode afirmar 
que [...] a “promoção” à categoria de fatos históricos não é o ponto de 
partida, mas um fim, um resultado (SCHAFF, 1995, 238, grifo do autor). 
 

Segundo Schaff (1995, p.307), os fatos históricos são uma construção do 

historiador. O que não impede dos fatos serem posteriormente material de 

reconstrução histórica. O processo de construção da história é dinâmico e, partindo 

de fatos vulgares ou de fatos históricos, os fatos históricos são sempre o resultado 

do trabalho.    

No seu trabalho, o historiador não parte dos fatos, mas dos materiais 
históricos, das fontes, no sentido mais extenso deste termo, com a ajuda 
dos quais constrói o que chamamos os fatos históricos. Constrói-os na 
medida em que seleciona os materiais disponíveis em função de um 
certo critério de valor, como na medida em que os articula, conferindo-
lhes a forma de acontecimentos históricos. Assim, a despeito das 
aparências e das convicções correntes, os fatos históricos não são ponto de 
partida, mas um fim, um resultado. Por conseguinte, não há nada de 
espantoso em que os mesmos materiais, semelhantes nisto a uma matéria 
prima, a uma substância bruta, sirvam para construções diferentes. 
(SCHAFF, 1995, p. 307, grifo nosso).  

 

Dessa forma, se argumenta fortemente que a composição da história está 

intimamente ligada à relação entre o historiador e a construção dos fatos históricos. 

Ao contrário do que defendeu as investidas positivistas, não há neutralidade26 nessa 

relação, portanto 

O historiador e os fatos históricos são necessários um ou outro. Sem estes 
fatos, o historiador é privado das suas raízes e torna-se estéril; sem o seu 
historiador, os fatos são privados de seu significado e torna-se uma coisa 
morta. É por isso que à pergunta: o que é a história?, a minha primeira 
resposta é: a história é um processo contínuo de interação entre o 
historiador e os seus fatos, um diálogo sem fim entre o passado e o 
presente (CARR, 1982, p. 54, grifo nosso) 
 

O trabalho da descrição histórica pressupõe a construção dos fatos 

históricos. Essa construção é articulada por “certos critérios de valor” (SCHAFF, 

                                                             
26

 Neutralidade que se refere aqui, diz respeito ao conceito positivo de ciência, onde se concebe uma 
total imparcialidade e impessoalidade em relação ao objeto. Não significa dizer, porém, que essa 
atuação produza a manipulação, a invenção e a mentira (SCHAFF, 1995, p. 204). Mas pelo 
contrário, a honestidade na construção histórica se relaciona à percepção do objetivo e do 
momento nos quais a pesquisa histórica é realizada.   
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1995, p. 307) que aqui se concentram em “políticas e gestão para educação pela 

arte”.  

As argumentações metodológicas até agora expostas podem ser 

observadas no Quadro Nº 5 que se orienta nas proposições de tratamento de dados 

de Chizzotti (2001, p. 48): 

Quadro Nº 5 
 

Fases de Tratamento de Dados 

Proposta de Chizzotti Descrição de tratamentos de dados 

1. Classificar Classificação dos dados de entrevista em função do Informante: Tipo AE 
e Tipo LG. 

Classificação dos dados em documentos em função de específico e 
geral: arte e educação.  

2. Categorizar Identificação dos tópicos problemáticos da pesquisa: Estrutura 
organizacional e administrativa dos órgãos estaduais de gestão em 
Educação e Cultura; Processo de criação e aplicação de políticas 
públicas educacionais; Gestão de programas federais; Formação inicial 
e continuada de professores; Legislação para Arte no currículo escolar; 
Configurações políticas dos períodos. 

3. Compilar Organização dos dados empíricos e documentais em tabela cruzando 
informações dos informantes/documentos e tópicos problemáticos da 
pesquisa em tabulação cronológica.  

4. Descrever A. Construção dos fatos históricos baseado no confronto de informações 
sobre políticas educacionais e na gestão para ensino da arte; 

B. Identificação de mudanças relevantes para o ensino da arte no 
Estado de Rondônia; 

C. Divisão cronológica baseada nos principais fatos históricos.    

5. Analisar 

(ver subseção 2.2.2) 

Análise das configurações das ações para o ensino da arte em Rondônia 
e suas articulações com as estruturas administrativas de gestão e com 
os contextos político administrativos na esfera estadual e federal.    

6. Concluir Exposição de considerações que envolvem tanto a construção 
historiográfica quanto a análise da mesma; extração de resultados.  

Quadro 5. Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

O item 3 (Compilar), no quadro nº 5, foi trabalhado principalmente em uma 

plataforma paralela para comparação e construção historiográfica. Na prática, a 

organização e o cruzamento dos dados foram sistematizados em uma linha 

cronológica desenvolvida em um software aplicativo de computação em nuvem27. 

Por se configurar como uma plataforma de trabalho de apresentação não linear e de 

                                                             
27

“A computação em nuvem se refere a uma situação em que muitas das funções tradicionalmente 
realizadas por um computador, como o armazenamento de dados [...], são realizadas remotamente, 
fora do computador, na ‘nuvem’ [na internet] – em geral por empresas que fornecem serviços de 
computação em nuvem pela internet” (ASSANGE et al., 2013, p. 99). 
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fácil alteração, o aplicativo “Prezi.com” se mostrou uma ferramenta útil na construção 

historiográfica da presente pesquisa. Todo esse processo de construção da base 

historiográfica cronológica esteve disponível para acesso na internet28. 

Para a decomposição do tempo, para usar os termos de Braudel (2011, p. 

44), e sistematização cronológica da pesquisa, tomou-se como critério as mudanças 

relevantes em política e gestão educacional para o ensino da arte para divisão dos 

períodos. Esse critério apontou decisões e situações de caráter político, estrutural-

administrativo e de norteamento teórico que trouxeram impactos para o ensino da 

arte em nível estadual, são elas respectivamente: a mudança de governo federal e 

estadual com posse de novos secretários de educação e cultura (1985); a reforma 

administrativa (2000); e a retomada de construção do Referencial Curricular de Arte 

(Ensino Médio) aliada às iniciativas de formação de professores de Arte (2010). 

Esses acontecimentos se tornaram pontos para separação dos períodos.  

A observação da estrutura cronológica e de seus pontos de divisão, 

organizados por superações temporais, sinalizou para uma construção dialética da 

história. As contradições próprias dos períodos históricos junto às tomadas de 

decisão acabaram por configurar outros períodos históricos. Procurou-se estruturar o 

texto de forma a considerar os períodos e seus pontos de mudanças, em uma lógica 

de superação que pode ser observada no Quadro nº 6. 

 

Quadro Nº 6 
 

 Períodos, Sínteses Periódicas e Subseções da Seção 3 

 Período Síntese Período  Síntese Período Síntese 

Governadores e 
acontecimentos 

Formação e 
instalação do 
Estado: 
principalmente 
Jorge Teixeira  

Última 
gestão 
por 
indicação: 
Ângelo 
Angelim 

Gestão 
Jerônimo 
Santana 
à gestão 
Valdir 
Raupp 

Reforma 
Administrativa 
de José 
Bianco 

Gestão 
José 
Bianco à 
última 
gestão 
de Ivo 
Cassol 

Elaboração 
do último 
Referencial 
Curricular 
de Arte  

Correspondência 
anual 

1982 - 1985 1985 – 
1987 

1987 - 
1999 

2000 2000 – 
2010 

2010 

SUBSEÇÕES FORMAÇÃO DO ESTADO E 
PRIMEIRAS GESTÕES: I, II, III 

A PARTIR DA DÉCADA 
DE 2000: IV e V 

RETOMADA 
DE 2010: VI 

Quadro 6. Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

                                                             
28

 http://prezi.com/eal4qyjsxpqw/lima-junior-w-r/ 
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Já exposto o sistematização temporal para a descrição histórica, seus 

divisores periódicos, estruturação das gestões por período e as ferramentas 

metodológicas, falta explanar os norteadores da construção da descrição histórica.  

A defesa da construção dialética da história se iniciará aqui com uma 

adequação das palavras de Henry Giroux (1986) se referindo a um desenvolvimento 

de uma teoria da prática de sala de aula. Ele diz que é necessário que se tenha “que 

se basear numa fundamentação teórica que reconheça o jogo dialético entre 

interesse social, poder político e poder econômico, de um lado, e conhecimento e 

prática escolar, por outro lado” (p. 68). Para o contexto desta pesquisa, o jogo 

dialético se estruturará em uma perspectiva de argumentação teórica para a 

construção histórica de posicionamentos conflitantes, onde haja posicionamentos de 

gestão e de políticas, de um lado, e posicionamentos compromissados com o ensino 

da arte, de outro, ou seja, poder político de um lado e interesses sócio-educacionais 

de outro. A construção dialética da história aqui argumentada se relaciona às 

afirmativas de Gamboa (2007) quando diz que Marx “nos apresenta a dialética como 

o processo da construção do pensamento a partir do concreto real. O que se 

denomina concreto não é mais nada do que a síntese de múltiplas determinações 

mais simples” (p. 35)29. 

Propõe-se uma construção histórica que perpasse por entre os diferentes 

posicionamentos políticos e ações de gestão.  Esses, por sua vez, serão postos 

como determinações superantes30 de uma visão anterior, paralelamente oposta ou 

conflitante. Acentuando esse caráter de forças que se opõem, a superação no 

processo histórico aqui construído pressupõe vencedores e vencidos. E isso implica 

que se tenderá a uma exposição que transita por entre os posicionamentos 

conflitantes e contraditórios da história das políticas educacionais para a arte na 

educação em Rondônia. 

                                                             
29“O concreto é concreto porque é a síntese, e a unidade do diverso é o resultado e não o ponto de 

partida. Para uma maior compreensão da dialética é importante distinguir o concreto real, que é o 
objeto real que se deve conhecer, e o concreto do pensamento, que é o conhecimento daquele 
objeto real. […] O concreto não é o dado empírico, é a totalidade articulada, construída e em 
construção. Entretanto, a lógica formal tem por objetivo as leis que regem o pensamento enquanto 
pensamento, lógica das formas como o seu nome indica; a lógica dialética, em mudança, tem por 
objetivo as leis que governam o real, podendo-se chamar a lógica dos conteúdos 
contemporaneamente” (GAMBOA, 2007, p.35, grifo nosso). 

30
 O termo superação aqui não é entendido como solução de problemas conhecidos anteriormente – 
o que indicaria uma perspectiva de progresso positivo – mas como imposição, como circunstância, 
como convenção ou como consentimento. 
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Nesse sentido lança-se mão da representação de J. A. Guilhon 

Albuquerque, em sua Introdução Crítica para Aparelhos Ideológicos de Estado, 

quanto aos “aparelhos” de Althusser. Para Albuquerque, não seria apropriado que os 

aparelhos ideológicos de Estado fossem representados por um bastão, o que seria 

só a face lateral coerciva dos “aparelhos”. Eles seriam mais precisamente 

simbolizados por uma corda num cabo-de-guerra, um “lugar de luta de classes” 

(ALBUQUERQUE, 1985, p. 16).  

Defende-se nessa exposição metodológica essa imagem de Albuquerque na 

construção dialética da história: um cabo-de-guerra entre os posicionamentos 

compromissados e descompromissados, entre a defesa do ensino da arte e o 

detrimento do ensino da arte, entre a exposição e a omissão dos problemas 

referentes a esse ensino, entre a manutenção dessa unidade no currículo e a 

exclusão da mesma etc. Esclarece-se que de um lado da corda se encontrará a 

racionalidade limitada dos decisores públicos31 e, do outro lado, a dimensão política 

das concepções progressistas de educadores e arte/educadores.  

Isso implica dizer que em certos momentos se observará que as decisões e 

a construção de políticas públicas educacionais se encontrarão sob as rédeas de 

gestores fomentadores da área e em outros momentos sob o comando de atores de 

gestão indiferentes à mesma. Esses momentos serão aqui postos em oposição, num 

movimento dialético, de configuração de novos momentos, que por sua vez serão 

“fundidos” em outro momento, numa nova síntese histórica.   

 
2.2.2 Construção da Análise.  
 

Baseou-se, para a construção analítica dessa pesquisa, nas afirmativas de 

Schaff (1995) quando diz que “os historiadores não só descrevem os fatos, mas 

explicam-nos e avaliam-nos também” (p. 240). Esta subseção, portanto, irá explanar 

como as explicações e as avaliações foram elaboradas, ou seja, como a análise da 

descrição historiográfica se construiu.  

A análise será uma forma de explicação dos consecutivos fatos históricos 

apresentados na construção histórica. Para Schaff (1995) “qualquer explicação é 

                                                             
31

 “[Herbert]Simon (1957) introduziu o conceito de ‘racionalidade limitada dos decisores públicos’ 
(policymakers), argumentado, todavia, que a limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo 
conhecimento racional”(SOUZA, 2006, p. 23). Souza, no texto citado, apresenta uma revisão de 
literatura sobre as contribuições dos principais pensadores da área de políticas públicas enquanto 
campo de conhecimento.    



47 

uma reconstrução. O historiador emprega outros conceitos” (p. 240). A análise da 

descrição foi uma reestruturação histórica, com outra lógica, que possibilitou 

estabelecer outras relações entre os fatos históricos. Portanto, após os fatos 

históricos terem sido descritos, passou-se à análise para se chegar a conclusões.  

A construção da análise se deu por meio da comparação, verificação e 

estudo de problemas historicamente relacionados com o tempo atual e relacionados 

entre si. Procurou-se estabelecer relações nas similaridades e nas diferenças 

principais entre os fatos históricos, pontos divergentes e convergentes, inclusive com 

acontecimentos da atualidade, do período proscrito à delimitação da descrição 

histórica. 

Apesar de terem uma base cronológica implícita, as análises foram 

organizadas por tópicos temáticos centrais que transitaram no decorrer histórico 

cronológico no objetivo de saturar uma mesma temática central. Os temas das 

análises foram obtidos na própria descrição histórica. As retomadas dos temas 

justificam-se pelo simples motivo de que na narrativa histórica os fatos históricos 

foram apenas descritos. Tornou-se necessária a revisão dos fatos históricos no 

objetivo de comparar e verificar ações de gestão e aplicação de políticas para o 

Ensino de Arte. 

A base empírica também foi utilizada na análise, muitos comentários dos 

informantes foram de grande valia por se caracterizarem muitas vezes como 

conteúdos críticos. Muitos desses comentários não cabiam dentro da descrição 

histórica por serem evidenciados como opiniões e comentários pessoais que mais 

se mostraram como balanços gerais, exposição de resultados e conclusões 

baseadas nas experiências.  

A construção analítica considerou as pré-análises embutidas nos discursos 

dos informantes, seus sentidos foram considerados como material para averiguação 

e substância para a construção analítica. Dessa forma, as análises dessa pesquisa 

“fundamentam-se em dados coligidos nas interações interpessoais, na co-

participação das situações dos informantes, analisadas a partir da significação 

que estes dão aos seus atos” (CHIZZOTTI, 2001, p. 52, grifo nosso). 

Outra perspectiva que embasa a análise desta pesquisa é a de que, ao 

considerar as inferências dos informantes, seus posicionamentos e as visões críticas 

sustentadas nas experiências, a construção científica fica integrada ao processo 

social e político. “É uma prática social entre outras, marcada pela sociedade em que 
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se situa e que reflete todas as suas ambiguidades e contradições” (GAMBOA, 2007, 

p.28).  

Resta esclarecer que a análise não será dividida por períodos específicos e, 

que apesar de seguir uma ordem cronológica implícita, relacionando fatos históricos 

no intuito de exaurir um tema, será um único bloco analítico. Constituiu-se uma 

análise como proposto por Fenelon (2001): 

 
quando se toma essa perspectiva de trabalho, com esses elementos que 
constituem a grande discussão da História [...] a periodização será diferente, 
os temas serão também colocados de outra maneira, e assim a 
problemática de pesquisa será produzida a partir dos interesses do hoje, do 
agora, para se explorar nesse imenso campo de possibilidades (2001, p. 
131). 
 

Dessa forma, a abordagem analítica não se prenderá a uma lógica linear, 

relações “extra temporais” foram estabelecidas no objetivo de esclarecer, comparar 

ou exaustar um tema. Essas novas relações procuraram estabelecer abordagens 

analíticas entre os problemas do passado e a realidade presente. Os temas em 

discussão na análise surgiram durante a descrição histórica e foram tratados como 

eixos problemáticos finais da pesquisa. 

Os eixos problemáticos das análises são: o partidarismo na construção de 

políticas e na gestão em educação, o concurso público como elemento essencial de 

efetivação de políticas, os resquícios tecnicistas na construção de políticas para o 

Ensino de Arte, o discurso institucional sobre a formação de professores junto às 

necessidades existentes, o problema da desarticulação das gestões em educação e 

em cultura e, por fim, o Referencial Curricular de Arte (2011) como base para o 

Referencial Curricular de Rondônia (2013).  
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3 CONTEXTOS DA ARTE E O SEU ENSINO NO BRASIL  

 

O conhecimento histórico também pode nos ajudar a 
entender como as artes eram ensinadas, quem as ensinou, 
como os professores foram preparados, no que o currículo 
consistia, quais suposições sobre a aprendizagem nas artes 
prevaleceram em diferentes períodos e o que trouxe a 
mudança (EISNER, 2002, p.226, tradução nossa). 

 

Para o esclarecimento da história e para a compreensão da importância do 

Ensino de Arte para a educação brasileira é relevante o levantamento das 

concepções que regeram e influenciaram esse ensino. A história educacional tem 

provado que não só as concepções intrínsecas às disciplinas determinam o corpo e 

trajetória dos processos educativos, sendo que todo e qualquer conteúdo é 

determinado por forças e pensamentos políticos mais amplos. A contextualização na 

história das concepções da educação pela arte se dará aqui tanto pelo 

esclarecimento dos pensamentos que impulsionaram as idéias educacionais de arte 

quanto pelos pensamentos que se opuseram a esse ensino ou divergiram de 

concepções vigentes. Para tanto, dividir-se-á o primeiro panorama desse trabalho 

em três partes:  

 História das concepções de arte na educação no Brasil, onde se 

reconstituirá as influências teóricas, políticas e artísticas que regeram a 

história do ensino de arte desde a experiência jesuítica até a década de 

1980 (momento que se forma a esfera estatal de gestão educacional em 

Rondônia); 

 Tendências Pedagógicas no Ensino de Arte, onde se discutirá as 

configurações internas do ensino de Arte sob a influência dos 

posicionamentos ideológicos e políticos na educação brasileira; 

 Movimento Social pelo Ensino de Arte, que reconstruirá a trajetória de 

lutas, reivindicações e vitórias de arte/educadores.         

 

3.1 HISTÓRIA DAS CONCEPÇÕES DE ARTE NA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

3.1.1 Do Barroco ao Neoclássico 

 

A educação e, conseqüentemente, o ensino da arte no Brasil são, de fato, 

tomados pela condução do estado com a chegada da corte portuguesa em 1808. 
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Não que a educação jesuítica não tenha sido autorizada pela coroa portuguesa, 

desenvolvido grande importância histórica e profunda influência para a educação no 

Brasil, porém as tomadas de decisão pelo estado para o encaminhamento 

educacional somente serão forjadas quando se estabelecem estruturas necessárias 

para essa atuação. 

A transição da educação colonial, instituída pelos jesuítas, para a educação 

imperial, estruturada pela missão francesa, no caso do ensino artístico, em 1816, 

não foi um acontecimento “voluntário” e muito menos foi um processo. Esse 

momento histórico se caracterizou por incertezas que foram determinadas e 

determinantes de decisões políticas e ideológicas. A esse exemplo, se explicitam a 

expulsão dos jesuítas, a fuga da corte portuguesa para o Brasil e a implantação da 

Academia Imperial de Belas-Artes que representou a imposição de novos valores 

educacionais e estéticos à colônia, então nova sede do império.  

De início, Erinaldo Alves do Nascimento (2011), em sua investigação sobre 

as mudanças e jogos de nomenclatura da arte na educação – Artes e Ofícios, 

Ensino do Desenho, Educação pela Arte, Trabalhos Manuais/Artes Aplicadas, Artes 

Industriais, Educação Artística, Arte/Educação e Arte (NASCIMENTO, 2011, p. 27) –, 

aponta as justificativas do ensino jesuítico no Brasil. Para ele, Portugal respalda a 

catequese educacional dos jesuítas atrelada à ação militar quando  

 

Na bula de Alexandre V, de 4 de maio de 1493, endossada por Fernando de 
Aragão e Isabel de Castela, a conversão dos indígenas, das terras 
‘descobertas’ por Colombo, era o alvo principal no Novo Mundo. (...) No 
regimento promulgado por D. João III, em 1549, endereçado a Tomé de 
Souza, o povoamento e a estratégia militar para garantir a exaltação da 
Santa Fé e os negócios da fazenda real, eram os requisitos para a 
governabilidade das terras descobertas por Cabral (NASCIMENTO, 2011, p. 
32). 

 

Os interesses econômico-mercantilistas e políticos de seguridade de suas 

terras recém descobertas conjugaram-se à promoção da cultura lusitana e à 

centralização dos poderes imperial e papal. A cruz e a espada, a liturgia e a ação 

militar, – nas palavras de Nascimento (2011) – por meio do castigo e da força, 

promoveriam a “espiritualização” do pagão selvagem, elevando-o a uma nova 

criatura através da desculturalização e da cópia do modelo católico europeu.  

O processo pedagógico catequético bem instituído dos jesuítas no Brasil, 

ratificado pela publicação do guia educativo Ratio Studiorum, do Padre Geral 

Claudio Aquaviva em 1599 (BARBOSA, 2010a), tomava, como principal aplicação, 
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um dos quatro cursos delineados por esse guia normativo. O Trivium, que consistia 

em um currículo de valorização das artes literárias compunha-se de três disciplinas – 

gramática, retórica e humanidades –, impõe-se como modelo hierárquico jesuítico de 

reprodução da escolástica ibérica, onde o saber literário era mais importante que o 

saber nas artes e ofícios. 

No Brasil, o ensino das artes literárias, que além de reforçar a catequização, 

desencadeava a contemplação dos clérigos (NASCIMENTO, 2011, p. 28), 

subordinava as atividades em artes e em ofícios que se conjugaram ao Trivium. 

Essa ordenação vinha ao encontro das classificações de São Tomás de Aquino, 

principal referência dos jesuítas, que posicionava a pintura e a escultura entre a 

importância das artes literárias e a importância dos ofícios mecânicos.  

Porém, na prática de ensino colonial, as artes e os ofícios se mesclavam e 

se confundiam em grau de importância e em funções. Servil à estrutura catequética, 

vista como utilitária, principalmente na contemplação “divina” do povo em sua 

simplicidade, a arte, ou melhor, a pintura e a escultura, serão a leitura dos iletrados, 

como afirma Nascimento (2011, p. 33). 

Segundo Ferraz & Fusari (2009), nesse contexto ainda se impunham as 

divisões de ensino para herdeiros da elite e para nativos. A rede escolar dos jesuítas 

se dividia, então, em duas categorias bem distintas, as “escolas de ler e escrever” 

voltadas para os filhos de abonados da colônia e as missões focadas nas crianças 

indígenas. Nas escolas-oficinas, ou “reduções”, das Missões Jesuíticas, destinadas 

a catequese e onde se privilegiavam os filhos de caciques, as crianças aprendiam 

ofícios agrícolas, de artista e, principalmente, de artesão. 

Apesar de os primeiros jesuítas terem chegado ao Brasil em 1549, as 

Missões, em suas funções de ensino e convencimento coletivos, foram, de fato, 

oficializadas em 1602 com uma atuação mais incisiva entre 1609 e 1759. Tiveram 

como legado para a educação brasileira a categorização entre cultos e ignorantes, 

conhecimentos dissociados da vida, aulas em ambientes fechados (confinamento) e 

hierarquização das áreas do conhecimento, propondo para a classe média a 

dispensabilidade de arte no currículo (NASCIMENTO, 2011, p. 40-41). 

A principal função do ensino de artes e ofícios no Brasil colônia está em seu 

aproveitamento tanto no processo de ensino catequético jesuítico ilustrativo quanto 

na atenção das necessidades dos templos católicos. Nas reduções todas as 
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atividades artísticas eram aproveitadas na catequese e nos cerimoniais litúrgicos, 

desde a pintura e a escultura ao teatro e o ensino musical, como as aulas de coro. 

Os jesuítas trouxeram consigo o barroco europeu que se desdobrou num 

modelo artístico nacional. Esse modelo teve como base a transformação, por mãos 

mestiças brasileiras, dos códigos estéticos e estilísticos portugueses passados, por 

meio do “ver e executar”, nas escolas de artes e ofícios. Os jesuítas apreciavam a 

capacidade dos indígenas em copiar perfeitamente os moldes e padrões 

selecionados segundo princípios e temáticas da tradição católica. A execução das 

tarefas artísticas conforme o ditame estético-conceitual jesuítico atestava a 

elevação, ou conversão, dos aprendizes. A iconografia barroca era posta numa 

ordem progressiva de espiritualização, mostrando, numa seqüência didática, os 

estágios do pecado, a renúncia dos prazeres carnais, a penitência dos pecados e o 

sujeito já espiritualizado, com referências diretas à obediência e disciplina. Dessa 

forma, com gênese na educação jesuítica, aos poucos se instaura um modelo 

brasileiro de arte tradicional e popular – o barroco brasileiro –, mantido pelos 

artífices e artistas e desenvolvido, principalmente no século XVIII, em hibridismo 

mestiço à mão de obra afro-brasileira32 (BARBOSA, 2010a; NASCIMENTO, 2011; 

CONDURU, 2007). 

Porém acusações contra a ordem jesuítica se levantam em Portugal. Sob a 

alegação de que os jesuítas apoiavam a resistência indígena – para instalação de 

um poder autônomo dentro do Estado português, contra a vontade da coroa – o 

primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, 

expulsa, com o Alvará Régio de 28 de julho de 1759, a ordem jesuítica de Portugal e 

do Brasil. Pombal também foi responsável pela reforma metodológica e 

administrativa na educação lusitana. Sua reforma concentrava os cursos em 

Ciências, Artes Manuais e Técnica e suprimiu a área de humanidades. Isso 

desorganizou a tradição educacional na colônia, porém, na prática, até a chegada de 

D. João VI, a reforma se configurou como uma tênue alteração metodológica 

(FERRAZ & FUZARI, 2009; BARBOSA, 2010a). 

Depois da desarticulação da rede de ensino jesuíta no século XVIII, os 

artistas leigos, em sua maioria mestiços nascidos na colônia, passaram a ser os 

                                                             
32

 Roberto Conduru (2007) chama a atenção para a revisão africana dos modelos estilísticos e tipos 
gráficos europeus alterados pelos saberes e fazeres da sensibilidade colonial negra e mestiça, o 
que é chamado por Emanuel Araújo [1988] de “A mão afro-brasileira”. 
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sujeitos docentes no ensino de artes e ofícios (NASCIMENTO, 2011, p. 46). A 

reforma do Marquês de Pombal inaugurou na colônia brasileira as “aulas régias”, 

consideradas como o primeiro tipo de ensino público no Brasil. Segundo Barbosa 

(2010a), a partir de 1771, foram criadas, sem muito sucesso, em São Paulo e em 

Pernambuco, as aulas públicas de Geometria. E em 1800, Manuel Dias de Oliveira, 

o brasiliense, foi nomeado para lecionar, a recém implantada, aula régia de 

Desenho, inserindo, ele mesmo, o desenho de modelo vivo33 na colônia. 

O Século XVIII foi o auge do barroco brasileiro. Os artistas nativos, muitos 

filhos de escravos, se tornavam gradativamente independentes na perspectiva 

artística e, mesmo que continuassem firmes na temática católica, reelaboraram o 

barroco importado. Esses artistas de origem popular, vistos pela sociedade colonial 

como simples artesãos, criaram estilos pessoais, a exemplo de Aleijadinho (1730-

1814) e de Mestre Valentim (1745-1813), e efetivaram o que se pode considerar 

como os primeiros passos da arte brasileira34. Esse período, repleto de artistas 

mestiços afro-descendentes, é citado por muitos como o início da arte nacional, 

sendo um dos pontos mais altos da arte no Brasil (CONDURU, 2007, p. 21). 

O auge do barroco no Brasil foi marcado pela extração abundante de ouro e 

pela centralização econômica da coroa portuguesa em Minas Gerais em função do 

ciclo da mineração, mas no plano internacional as condições políticas da Europa não 

estavam favoráveis para Portugal. Devido às ameaçadoras investidas de invasão de 

Napoleão Bonaparte na Península Ibérica, D. João VI, príncipe regente de Portugal, 

não vê alternativa se não fugir para o Brasil. Em 1808, o príncipe aporta nessas 

terras com cerca de 15 mil membros de sua corte. No intuito de proteger a nova 

sede do império português, de arranjar uma nobreza nessas terra e dar ares 

requintados a “colônia-sede”, D. João VI cria as primeiras escolas superiores: 

 
Faculdade de Medicina, para preparar médicos para cuidar da saúde da 
corte; Faculdade de Direito, para preparar a elite política local; Escola Militar 
para defender o país de invasores e uma Academia de Belas-Artes. 
Portanto, o ensino das Humanidades começou no Brasil pela arte 
(BARBOSA, 1998, p. 31). 
 

                                                             
33 Antecipando o estilo neoclássico, que seria imposto com a Missão Francesa em 1816, as aulas de 

modelo de Manoel Dias apresentaram tendências neoclassicistas, facilmente observada pela 
“amenização” do nu que seguia a regra de beleza greco-romana (BARBOSA, 2010a). 

34
 Leva-se em consideração, nesse texto, a arte brasileira enquanto manifestação amparada dentro 
da estrutura dos estados modernos de herança colonial européia. Numa perspectiva pré-cabraliana, 
pode-se, em efeito, considerar que os povos dessas terras brasileiras já desenvolviam arte em seu 
sentido mais próprio, apesar de negligenciada pela educação tradicional brasileira até hoje.   
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Em função disso, com a estruturação de uma educação formal regida pelo 

estado e promovida por D. João VI, compõe-se um sistema educacional escolar em 

três níveis – primário, secundário e superior – com ensino de Desenho, nos três 

estágios (FERRAZ & FUSARI, 2009). Para Ana Mae Barbosa, nesse período, a 

atividade artística não era incluída nas escolas elementares públicas (2011, p. 41), 

pois o ensino de Desenho, primário e secundário, se configurava técnico e dirigido 

para uma profissionalização científica e mecânica. Portanto, os ensinos, superior e 

elementar, eram diferenciados em essência, não em grau de complexidade.   

Havia uma grande confusão quanto aos objetivos do curso superior de 

Belas-Artes recém institucionalizado: artes e ofícios estiveram submetidos ao status 

das artes literárias no ensino jesuítico; Pombal propôs a valorização técnica, com a 

implantação do ensino de geometria; por toda a colônia se disseminara as aulas 

régias de Desenho; houve investimentos, sem muitos resultados, em cursos de 

Desenho Técnico no Rio de Janeiro, em Minas Gerias e na Bahia e, por fim, a corte 

portuguesa se depara, na colônia, com a florescência de um barroco 

transfiguradamente brasileiro. 

Barbosa (2010a) clarifica que as alterações de nomenclatura ocorridas com 

o ensino superior de arte, em seu período inicial, não aconteceram por acaso. Para 

essa autora, as sucessivas mudanças de designação refletem os conflitos nas 

mudanças de objetivos e conteúdos programáticos. No decreto de 12 de agosto de 

1816 se propõe a designação de Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, no de 12 

de outubro de 1820, Academia Real de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura 

Civil, em 23 de novembro do mesmo ano, Academia de Artes e, por fim, em 1826, 

Academia Imperial de Belas-Artes35.  

Essas reestruturações se deram como respostas elitistas à proposta 

francesa que se direcionava a uma formação mais técnica, visto a necessidade de 

mão obra especializada para atender a demanda da nobreza e sua necessidade de 

distinção e refinamento no que já se poderia chamar de Império no Brasil. A rejeição 

por trabalhos mecânicos, tidos como ocupação de classes inferiores, fez com que o 

projeto inicial do curso superior fosse refeito à deriva da nova classe média 

insurgente, afastando os papéis do artista, do artífice e do artesão.   

                                                             
35 Depois da Proclamação de República, em 1889, ocorre nova designação para Escola Nacional de 

Belas-Artes. 
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Então, em 1816, oito anos após a chegada de D. João VI, a proposta de 

ensino superior de arte começa a se estruturar, sendo que a Academia, de fato, só 

foi inaugurada em novembro de 1826.   

Em convite de D. João VI, alguns artistas franceses de renome formaram um 

grupo para organizar o ensino de Belas-Artes e uma pinacoteca no Brasil. Esse 

grupo, encabeçado por Joachim Lebreton – diretor da Seção de Belas-Artes do 

Ministério do Interior da França – mais tarde passou a ser conhecido por Missão 

Francesa. 

Lebreton elaborou o projeto original de implantação do curso. Seguindo o 

modelo da academia francesa, a brasileira Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, 

do decreto de 1816, instituiu abruptamente um novo padrão estético a ser seguido 

no Brasil. Esse padrão seria o Neoclássico, estilo profuso e latente na França e na 

Europa naquele período. 

Pode-se dizer que, nesse momento, o Brasil, em termos de ensino de arte, 

esteve altamente contemporâneo à sua época. Todos os membros da Missão 

Francesa eram convictos neoclássicos e influenciaram paulatinamente na 

construção de um novo paradigma estético para o Império. De certa forma, a 

vanguarda importada estava “decretada” no Brasil (BARBOSA, 2010a, p. 19). 

O Neoclássico, que prezava pela harmonia em linhas retas e puras, pelo 

equilíbrio e pelo domínio de materiais, irá se opor altivamente à tradição que era, na 

época, essencialmente barroco-rococó. Esse barroco marcado por movimento, 

contorção e repleto de iconografia mestiça foi oficialmente posto à categoria de arte 

de classes inferiores principalmente por ter sido elaborado e efetuado por mãos de 

nativos mestiços: mãos de artífices e de artesãos. O posicionamento burguês não foi 

outro se não abraçar o Neoclássico, considerado a última palavra européia em 

termos de distinção.  

A substituição do Barroco brasileiro pelo Neoclássico, por meio da Missão 

Francesa, é o que Barbosa (1998) considera como um dos inúmeros exemplos, na 

historia do ensino de arte, que se pode chamar de perturbação da consciência 

colonizada, derivada da confusão de papéis: colonizado versus colonizador (p. 32). 

Para a autora, nessa transição houve mais um agravamento na distância entre a 

arte e as massas, com perdas consideráveis para a arte brasileira popular, pois essa 

interrupção da tradição barroca colonial serviu unicamente para um afastamento 
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educacional em arte entre classes intermediárias e pobres, elitizando ainda mais o 

ensino da arte. 

Pode-se considerar esse momento como o primeiro nó, ou primeiro ponto 

crítico, da “arte na educação” no Brasil. Observa-se que o ensino artístico, nesse 

período de crise, enfrenta, então, duas esferas problemáticas principais: a primeira 

diz respeito à imposição de valores estéticos determinados por forças hegemônicas 

– a substituição do Barroco pelo Neoclassicismo – e a segunda se refere ao dilema 

de oferta de educação de elite e educação popular. 

Há indícios de que a imposição do Neoclássico no Brasil causou um 

afastamento da arte do contato popular36, tornando a nova arte apreciável, por puro 

despeite ao Barroco, apenas pelas classes abastadas. Isso gestaria o preconceito 

histórico contra o Ensino de Arte no Brasil (BARBOSA, 2010a, p. 20), sendo a arte 

considerada adereço elitista e, seu ensino, “enfeite” do currículo até os dias de hoje. 

No que se refere ao dilema da formação artística da Academia Imperial e 

aos objetivos dos cursos, as sucessivas mudanças curriculares apontam para 

impasses entre educação de elite e educação popular. Ora prevalecia a educação 

destinada à criação artística e ao conhecimento teórico-prático, ora o currículo se 

inclinava para o domínio técnico e mecânico, ou seja, à formação de trabalho de 

base. Pode se considerar que, em conseqüência disso, a arte na educação se tendia 

para a hierarquização clássica entre artistas e artesãos, entre quem domina a 

criação artística e quem domina a técnica. 

Houve, por outro lado, tentativas de conciliação do currículo da Academia 

Imperial de Belas-Artes com as camadas populares. Uma dessas iniciativas foi a de 

Manuel José de Araújo Porto Alegre que, assumindo o posto de direção da 

Academia em 1855, reformulou o currículo da escola. Sua proposta, muito parecida 

com o projeto francês inicial para a Academia, era conjugar disciplinas na formação 

de artistas e artesãos, onde ambos compartilhassem espaços e mestres. Porém, 

isso não indicava que os currículos eram idênticos, sendo que a formação do artista 

se prolongava em conhecimentos teóricos. 

                                                             
36

 Barbosa (2010a), nesse contexto, associa o termo “popular” à “artistas [...] de origem popular, 
mestiços em sua maioria, [...] artesãos” (p. 19). F. Azevedo (apud BARBOSA, 2010a, p. 30) diz que 
o Liceu Bethencourt da Silva tinha o objetivo de “fomentar a educação popular pela aplicação da 
Arte às indústrias” e também que a “ausência quase completa de indústrias [...] [contribuiu] com 
outros fatores para desvalorizar as funções manuais e mecânicas exercidas por artesãos, escravos 
e libertos” (ibid., p. 27).  
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O caso melhor sucedido, no entanto, foi o do Liceu de Artes e Ofícios de 

Bethencourt da Silva, criado em 1856 no Rio de Janeiro. Nele a aceitação popular foi 

maior. A proposta do liceu não era apenas formar o artífice – que tinha uma 

formação de conhecimentos artísticos aplicados à indústria –, mas também formar o 

artista de classes econômicas desfavorecidas. Sua inauguração foi recepcionada 

com um grande número de matrículas que, segundo Barbosa (2010a, p. 30), pode 

ser considerado como um indicador de aprovação popular. 

 

3.1.2 Do Neoclássico ao Modernismo 

 

Como já foi dito, a depreciação do trabalho manual no ensino artístico – 

resquício da hierarquização dos conhecimentos artísticos na educação jesuítica, 

reflexo da desvalorização da mão-de-obra escrava e associação pejorativa a um 

estilo artístico popular (Barroco) – trouxe marcas para definição e elaboração do 

currículo para a educação.  

Observando-se as estruturas educacionais para arte do século XIX, é 

possível constatar grandes diferenças entre ensino elementar e superior. O ensino 

superior, apesar do dilema entre educação elitista e educação popular, exibia por 

meio da Academia Imperial, e de alguns liceus, uma formação artística consolidada 

em sua época. Já o ensino elementar somente sofrerá reflexos artísticos da 

Academia Imperial de Belas Artes na segunda metade do século XIX e somente no 

ensino elementar secundário. Tudo o que sobrou foi ocupado pelo ensino do 

desenho técnico para aplicação na indústria nascente. 

Com a abolição da escravatura no Brasil, em 1888, e a Proclamação da 

República, em 1889, a discussão da importância da arte na educação se desloca, 

ganhando credibilidade em um sentido e perdendo espaço em outro.  

A abolição inicia o processo de descaracterização do trabalho manual como 

desonra social em função da valorização do conhecimento técnico como redenção 

econômica da nova estrutura do país. Por esse motivo, o sentido da arte na 

educação começa a assumir uma postura aceitavelmente técnica. E, se, com isso, a 

carreira do artífice ganha novas perspectivas, os afazeres dos artistas perdem o 

status de luxo, de distinção, e caem no lugar do inútil, do ocioso (BARBOSA, 2010a). 

A visão da arte como adereço do Império vai perdendo seu sentido com as novas 

discussões do papel popular da arte na educação.  
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Passa-se a crer, então, na capacidade formativa para a indústria, porém 

agora, com a aceitação das classes intermediárias. A idéia de arte aplicada à 

indústria se torna plausível para as classes burguesas brasileiras. No ensino 

artístico, o caminho previsto era o da reconciliação estável entre saberes artísticos e 

saberes aplicados a indústria. Para Barbosa (BARBOSA, 2010a), a campanha liberal 

para a arte na educação será a base ideológica para a implantação do desenho 

industrial nas escolas, do que hoje se nomeia de design.   

A partir de então, as discussões sobre a educação pela arte terão forte 

influência americana. O principal porta-voz do american way of life no Brasil, no fim 

do século XIX, foi o jornal O Novo Mundo (1872-1889). Nessa publicação foram 

divulgadas as principais idéias quanto à importância da obrigatoriedade do ensino da 

arte, ou melhor, do ensino do desenho (idem).   

As concepções liberais que surgem nesse momento no Brasil irão reforçar o 

ensino do desenho nas escolas primárias e secundárias. Serão extensas as 

publicações sobre as propriedades úteis do desenho na formação da criança e do 

jovem. André Rebouças, em novembro de 1878, escreveu n’O Novo Mundo que  

 

O Desenho é um complemento da escrita: da caligrafia e da ortografia. É 
um meio de comunicar a idéia de uma figura do mesmo modo que a escrita 
é o modo de comunicar um pensamento. (...) É assim que se deve ser 
compreendida a necessidade de generalizar o ensino do Desenho por todas 
as classes da sociedade. Seria ocioso demonstrar a indispensabilidade do 
Desenho para os artistas, para os operários, para os engenheiros e para 
todas as profissões conexas. Para esses o Desenho vale mais do que a 
escrita e até mais do que a palavra (REBOUÇAS apud BARBOSA, 2010a, 
p. 33). 
 

Nos anos de 1872 e 1873 duas publicações americanas do inglês Walter 

Smith – Art Education: scholasticand industrial e Teacher’s manual for free hand 

drawin, respectivamente – influenciaram fortemente as opiniões liberais em relação 

ao ensino artístico. Influências de Walter Smith são identificadas, por Ana Mae 

Barbosa (2010a), nas publicações nacionais dos Pareceres sobre a Reforma do 

Ensino Primário e sobre a Reforma do Ensino Secundário e Superior – 1882 – de 

Rui Barbosa, e na Geometria Popular de Abílio César Pereira Borges, do mesmo 

ano. 

O que se pode observar é a crescente afirmativa da utilidade do Desenho 

empregado à indústria, porém agora com um discurso voltado para a linguagem. O 
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desenho é fortemente tido como uma linguagem técnica, uma linguagem da ciência, 

como no trecho de Geometria Popular.  

 
Convém considerar o desenho como uma linguagem que exprime nossas 
percepções por meio de linhas, sombras e cores do mesmo modo por que 
as exprimimos por meio de palavras e frases. O Desenho é, em verdade, a 
muitos respeitos, uma língua da forma, tendo somente duas letras, a linha 
reta e linha curva que se combinam como caracteres alfabéticos nas 
palavras escritas (BORGES apud BARBOSA, 2010a, p. 35). 

 

Os exercícios geométricos progressivos, propostos por Walter Smith, em 

quase nada foram alterados para a versão brasileira de educação liberal 

sistematizados na Geometria Popular. Esse livro, que teve sua 41ª publicação 

marcada de 1959, foi amplamente aplicado na primeira metade do século XX e 

ecoou durante muito tempo no ensino artístico brasileiro. 

A progressividade de seu ensino se iniciava por linhas retas: vertical, 

horizontal, oblíquas, inclinadas, paralelas. Então se seguia as definições de formas 

geométricas elementares e os sólidos geométricos. Por fim, estendiam-se esses 

conceitos às formas arquitetônicas, claramente baseadas na tradição neoclássica.  

As publicações de Rui Barbosa, pareceres sobre a reforma dos ensinos 

(1982,1983), foram decisivas para a reforma educacional de 1901. A reforma do 

Código Epitácio Pessoa (1901-1911), que abrangeu o ensino secundário e superior, 

demonstrou partes como que transcritas dos textos de Rui Barbosa no que diz 

respeito às propostas metodológicas para as aulas de desenho (BARBOSA, 2010a, 

p.43 e 78). O texto da reforma, apesar de explicitar a geometrização do desenho, o 

que gradativamente já vinha acontecendo, incluía também o desenho à mão livre e o 

desenho de modelos naturais, compreendido aqui não como desenho de 

observação da natureza, mas de observação de reduções geométricas das formas 

naturais, ou seja, sólidos geométricos. 

Dessa reforma, Barbosa (2010a, 2011) pontua uma fusão de ideais 

liberalistas e positivistas desse período, pois ambas as correntes concebiam o 

desenho como uma forma de linguagem (2010a, p.80). Liberais foram as propostas 

metodológicas para a formação técnica para a indústria através de um ensino 

baseado na geometria. Positivas foram as buscas de uma formação para as 

ciências, onde o desenho deveria transmitir idéias concretas, fugir de irregularidades 

baseado em reduções geométricas. 
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Encontramos na história do ensino da arte no Brasil a configuração da visão 
da arte como preparação para o trabalho, no fim do século XIX, ancorada 
nas idéias liberais de Rui Barbosa, André Rebouças e Abílio César Pereira 
Borges. Mas, com uma conotação libertária ligada ao antiescravagismo e à 
aparente nobre preocupação de preparar os escravos recém-libertos para 
conseguir empregos. Não deixaram de ser tão hipócritas como os 
neoliberais de hoje, que querem que tudo continue o mesmo: eles 
ganhando muito dinheiro às custas de manter a maioria na instabilidade 
empregatícia (BARBOSA, 2005, p. 13).  

 

Uma seqüência de propostas e reformas educacionais, ora com tendências 

liberais, ora de influência positivista, passaram a efervescer o fim do século XIX e 

início do Século XX. Em 1911, com a Lei Rivadávia Correia (Decreto n. 8.659 de 5 

de abril) um radicalismo positivista se instala na gestão da educação no Brasil. Essa 

lei reformulou o papel administrativo educacional, com ela se instaura o afastamento 

das intervenções governamentais e se concede autonomia administrativa e didática 

às instituições de ensino. Logo exames de admissão são providenciados para 

seleção do alunado secundarista e vestibulares para interessados no curso superior. 

Essa lei manteve a exigência do Código Epitácio Pessoa, de 1901, do desenho à 

mão livre no primeiro ano do ensino primário e, no ensino secundário, ficou 

determinado o ensino do Desenho, acentuando-se as características geométricas, 

em quatro anos do total de seis desse ensino (BARBOSA, 2010a). 

Para maior descaracterização da arte na educação, ou melhor, maior 

esvaziamento do conteúdo de arte nas aulas de desenho, a Reforma Carlos 

Maximiliano, de 1915, determinou que os resultados dos exames de Desenho 

passassem a ter caráter de estímulo e não mais importância de nota (ibidem). Ou 

seja, para passar de ano, bastava ao aluno apresentar atestado de presença às 

aulas de Desenho, pois essas não mais reprovariam. A inferiorização dos 

professores de Desenho e o desinteresse por suas aulas estavam decretados. Para 

dar algum sentido ao tempo destinado a essas aulas, se determinou dentro das 

aulas de Desenho um processo de auxílio aos conteúdos da Disciplina Geometria. 

Tanto os exames de admissão para o ingresso no ginásio – o ensino secundário –, 

quanto às inscrições na prova para o ensino superior exigiam formação em 

Geometria. Dessa forma as aulas de Desenho foram sujeitadas progressivamente à 

condição de cursos preparatórios auxiliares. 

Uma nova investigação começa a surgir no início do século XX. Influenciada 

pela pedagogia experimental, a educação no Brasil passa a considerar a criança 

como um sujeito com características próprias (BARBOSA, 2011, p. 42). Essa 
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concepção deu às aulas de arte os ares da livre-expressão, onde a criança é vista 

como um ser dotado de inteligência, individualidade e criatividade. Essa lógica 

introduziu as restrições ou as proibições do contato infantil às obras artísticas dos 

adultos pelo fato de se acreditar na autenticidade e ingenuidade da expressão da 

criança. A nova investigação se deu na tentativa de análise psicológica das crianças 

a partir de suas produções artísticas. 

Dalí a pouco, uma ruptura passa a se formar no campo artístico brasileiro. O 

Modernismo inicia uma nova construção das referências de cultura e de arte 

brasileira. Porém, a Semana de Arte Moderna, de 1922, só de fato passou a 

influenciar o ensino artístico anos mais tarde, com as publicações das investigações 

que Mário de Andrade desenvolvia, no Departamento de Cultura da Prefeitura de 

São Paulo, sobre o desenho da criança e com os cursos apoiados na livre-

expressão infantil dirigidos por Anita Malfatti (BARBOSA, 2010a, p.114). 

 

3.1.3 Do Modernismo à Contemporaneidade 

 

A influência da proposta antropofágica37 do movimento modernista 

colaborou com a busca, a pesquisa, para uma nova perspectiva da identidade 

nacional, além de levantar as preocupações educacionais quanto aos modelos 

importados e suas adequações à realidade nacional.  

Barbosa (2011a) clarifica as configurações desse contexto histórico: 

 
O modernismo no ensino da arte se desenvolveu sob a influência de John 
Dewey. Suas idéias muitas vezes erroneamente interpretadas ao longo do 
tempo, nos chegaram, contudo, filosoficamente bem informadas através do 
educador brasileiro Anísio Teixeira, seu aluno no Teachers College da 
Columbia University. Anísio foi o grande modernizador da educação no 
Brasil e principal personagem do movimento Escola Nova (1927-1934). De 
Dewey, a Escola Nova tomou principalmente a idéia de arte como 
experiência consumatória. Identificou este conceito com a idéia de 
experiência final, erro cometido não só no Brasil, mas também nos Estados 
Unidos, nas Progressive Schools (p.1, grifo nosso).  
 

A Semana de Arte Moderna de 22 introduziu no Brasil a valorização pelos 

movimentos da vanguarda européia de arte, dadaísmo, expressionismo e futurismo, 

e trouxe reflexos profundos na educação pela arte. A perspectiva de valorização da 
                                                             
37

 O Movimento Antropofágico, ligado ao modernismo artístico brasileiro, buscou tanto questionar a 
ordem de apropriação da cultura estrangeira do início do sec. XX quanto valorizar a cultura dos 
povos colonizados. O principal representante do movimento, Oswaldo de Andrade, propôs a 
deglutição dos valores culturais imperialistas, europeus e norte-americanos, para a re-elaboração 
crítica desses valores. O movimento faz referência metafórica aos rituais indígenas do Brasil.        
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livre-expressão infantil foi acentuada pelo reconhecimento da expressividade e do 

espontaneísmo. 

A arte-educação nutrida pelo modernismo tende a estudar apenas a 
expressão da criança sem nenhum interesse pela maneira com ela recebe, 
aprecia, usufrui a arte. Pelo contrário, procuram afastá-la da contaminação 
com a arte do adulto.  No Brasil, Mário de Andrade foi o único modernista 
que se preocupou em decodificar os modelos pelas quais os adolescentes 
vêem a arte, que tipo de arte preferem e até o que escondem ao serem 
levados a revelar suas preferências (BARBOSA, 1998, p. 55). 
  

Além dessa perspectiva da espontaneidade infantil, a influência das 

interpretações equivocadas de John Dewey no Brasil (BARBOSA, 2011) tornou a 

experiência artística na última ferramenta de processos de aprendizagem de outras 

disciplinas. A experiência consumatória de Dewey38, que deveria ser compreendida 

com uma experiência que perpassa o processo de construção do conhecimento 

ficou resumida a um desenho para fixar um conteúdo trabalhado (BARBOSA, 2011, 

p.136). Essa percepção, porém, estava pautada no contexto do desenvolvimento 

escolanovista, o que também não negava o trabalho com a livre-expressão e suas 

associações. 

 Por outro lado, o ensino da arte e do desenho, nos cursos de formação de 

mão-de-obra especializada, continuava cumprindo seu papel de profissionalização. 

O cenário estava favorável ao desenvolvimento industrial. Entre tantos outros 

fatores, a Primeira Guerra Mundial acelerou o processo brasileiro de industrialização 

e a valorização das escolas profissionais (BARBOSA, 2010a, p.114). 

O ensino da arte modernista se caracterizou por duas vertentes de atuação 

até o Estado Novo. Segundo Pimentel (1999, p.63), no “que se refere ao ensino da 

arte, a partir da Semana de Arte Moderna, 1922, duas são as tendências que se 

tornaram mais relevantes: a valorização de desenho como técnica, já discutido, e a 

exaltação dos elementos internos formais expressivos”, ou seja, o ensino técnico-

profissional e o ensino baseado na expressividade. 

Foi no início da década de 1930, que o ensino baseado na expressividade 

começou a fixar no Brasil como atividade extracurricular. O paraense Theodoro 

Braga e a paulista Anita Malfatti foram os precursores da atividade artística 

complementar para crianças e adolescentes (BARBOSA, 2011a, p. 3). Theodoro 

                                                             
38“No Brasil, depois de haver influenciado profundamente o Movimento Escola Nova na década de 30, 

Dewey caiu no ostracismo, ou pior, passou a ser criticado [...]” (BARBOSA, 1998, p. 29). 



63 

ajudou a fundar a Escola Brasileira de Arte e Anita mantinha cursos livres em seu 

ateliê.  

Considera-se esse ensino especializado, surgido no início do século XX, 

como o embrião para o desenvolvimento das concepções metodológicas para o 

ensino da arte brasileiro. Vários cursos em ateliês de artistas começaram a surgir 

desde então em todo o Brasil. Em 1948, o pernambucano Augusto Rodrigues criou a 

“Escolinha”, nome oficial para o que, em pouco, tempo se tornou a Escolinha de Arte 

do Brasil. Seus ex-alunos criaram outras Escolinhas em grande parte do Brasil, pois 

a Escolinha manteve um curso de formação de professores. Em 1971, havia 32 

Escolinhas no Brasil e, em 1977, só no Rio Grande do Sul, havia 23 Escolinhas de 

Arte do Brasil, o que acabou por criar o Movimento Escolinhas de Arte (MEA). 

Entre 1937 e 1945, a ditadura Vargas, ou Estado Novo, fechou a 

Universidade do Distrito Federal39, e desarticulou o único curso em formação de 

professores de desenho do país na época. E, em 1965, mesmo após o golpe de 

1964, a UNB, que se encontrava sob ameaças, realizou o 1º Encontro de Arte 

Educação universitário do país (BARBOSA, 2011, p. 3-4). No período que 

intermediou as ditaduras, vários movimentos, inclusive de educadores, discutiram 

uma lei para se estabelecer diretrizes básicas para a educação no Brasil. 

 
A implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1961, que 
regulamentou a uniformização dos programas escolares e sugeriu a 
introdução formal da arte na escola, teve, entretanto, seu percurso cortado 
com o golpe de 1964 (RIBEIRO, 2005, p.80). 
 

Para Barbosa (2011a), a LDB de 1961 “permitiu a continuidade de muitas 

experiências iniciadas em 1958” (p. 8), com Lúcio Costa, as quais introduziram 

alguns conceitos bauhausianos40. Apesar disso, a democratização da arte na escola 

não foi capaz de se solidificar com a Lei 4.024 de 61. 

A ditadura civil-militar iniciada em 64 tornou as investidas em políticas 

públicas educacionais cada vez mais difíceis, pois o autoritarismo do período 

determinou o banimento de muitos movimentos taxados como “subversivos”. 

Desde o Estado Novo, o esvaziamento dos conteúdos artísticos havia cedido 

lugar aos desenhos pedagógicos e técnicos, relacionados às cópias de estampas e 

                                                             
39

 Hoje, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
40

O programa do Arquiteto Lúcio Costa consistia em articular conhecimento e técnica e não somente 
arte e natureza, como era o programa influenciado pelo art nouveau de Theodoro Braga. A 
influência da Bauhaus nos programa experimentais também se observa no direcionamento da 
experiência para o artefato (BARBOSA, 2011a, p.6).    
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ao desenho geométrico, bem ao estilo do final do século XIX. O resultado agora, 

com a educação da ditadura militar a partir de 64, era um laissez-faire, um 

descomprometimento que viria se instalar antes e após da promulgação da LDB de 

1971. 

Como é sabido, a “LDB n. 5692/71 é tecnicista e incita à profissionalização 

[...], o currículo continua sendo visto como um dos elementos de socialização, mas 

não para a emancipação” (PIMENTEL, 1999, p.65). Quanto à 5692/71, Ribeiro 

(2005, p. 81) diz:  

Dessa maneira, o “mal” que veio para o “bem”, ou melhor, a obrigatoriedade 
da arte no currículo, acabou colaborando para transtornar o ainda 
combalido e frágil processo de implantação do ensino de arte na educação 
escolar brasileira. Na tentativa de resolver os problemas que se 
apresentaram, principalmente relativos à carência no quadro de 
professores, foram criados cursos emergenciais, para os professores leigos, 
e complementares, para os professores provenientes de bacharelados de 
belas artes, conservatórios de música e escolas de teatro e dança. 
 

Para Barbosa (1989), não havia como se atender a demanda imposta pela 

Lei de 71, pois não havia no Brasil cursos de formação de professores de arte41 e as 

políticas governamentais só regulamentou a formação em 1973, com a Resolução 

Nº 23 do Conselho Federal de Educação (CFE). Até então, só as Escolinhas de Arte 

do Brasil formava professores de arte:  

 
A Lei Federal que tornou obrigatório artes nas escolas, entretanto, não pôde 
assimilar, como professores de arte, os artistas que tinham sido preparados 
pelas Escolinhas [de Arte do Brasil], porque para lecionar a partir da 5ª série 
exigia-se o grau universitário que a maioria deles não tinha (p. 170). 
 

A tendência tecnicista da LDB de 1971 pode ser caracterizada como 

precarizadora educacional principalmente pela legitimação da polivalência no ensino 

da arte. Segundo Ferraz & Fusari (2009), as “disciplinas de arte existentes, como 

Desenho, Música, Trabalhos Manuais, Artes Aplicadas, Educação Musical, deixam 

de existir e os professores têm que complementar suas formações” (p. 51), o que se 

tornou um grande problema, para a formação de professores de arte.     

Ademais, a Educação Artística, como proposta na Lei 5692/71, era 

“superficialista, deixando de ser disciplina para ser apenas uma atividade. Arte é 

vista somente como lazer, relaxamento, sendo ignorada como área de 

conhecimento” (PIMENTEL, 1999, p. 65). 

                                                             
41“Naquele período não existiam cursos de arte-educação nas universidades, apenas cursos para 

preparar professores de desenho, principalmente desenho geométrico” (BARBOSA, 1989, p. 170). 
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A orientação nacional, baseada no Parecer N. 540 do CFE, de 1977, que 

ratificou o pensamento tecnicista, foi de desconsiderar totalmente a Educação 

Artística como campo do conhecimento, como matéria ou como disciplina. O referido 

texto desqualifica as áreas de Educação Artística e Educação Física, afirmando que 

são apenas “preocupações” essenciais. 

O MEC publicou, em 1978, uma cartilha para professores intitulada “O Artigo 

7º da Lei 5.692/71 no Ensino de 2º Grau” que previa objetivos, sugestões e 

conceituações das áreas citadas. É interessante notar a tentativa forçada desse 

documento em dar um ar humanista, ou melhor, fazer um mascaramento 

humanístico (BARBOSA, 2011a, p. 10) na LDB da ditadura:  

 
foram sábios os legisladores preconizando, no Art. 7º da Lei 5.692/71, o 
ensino de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística, 
Programas de Saúde e Ensino Religioso, É o humanismo na sua mais 
alta expressão (BRASIL, 1978, p. 7, grifo nosso).   
 

Contraditoriamente, ainda em 1977, o MEC criou e passou a desenvolver um 

programa para integrar arte na educação. Esse programa chamado de Programa de 

Integrado de Arte na Educação, o PRODIARTE, dirigido por Lúcia Valentim42, tinha 

como objetivo a integração da cultura da comunidade com a escola. O programa 

teve adesão nacional crescente, chegando a atender 26 das unidades federativas 

brasileiras em 198343.  

A década de 1980 foi o principal momento de construção epistemológica 

para o Ensino de Arte no Brasil. Segundo Barbosa (2011a), a “Proposta Triangular 

começou a ser sistematizada em 1983 no Festival de Inverno de Campos de Jordão, 

em São Paulo e foi intensamente pesquisada entre 1987 e 1993 no Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo e na Secretaria Municipal de 

Educação sob comando de Paulo Freire44 e Mário Cortela” (p. 14). Ainda em 1989, 

na direção do MAC, Barbosa confirma o início de uma pesquisa de “um programa de 

arte-educação no Museu de Arte Contemporânea (MAC), combinando trabalho 

prático com história da arte e leitura de obras de arte. A metodologia utilizada para a 

leitura de uma obra de arte varia; de acordo com o conhecimento anterior do 

                                                             
42

Lúcia Valentim precedeu a arte/educadora Noêmia Valera na direção das Escolinhas de Arte do 
Brasil. Varela, além de criar a Escolinha do Recife, desenvolveu um trabalho histórico na direção 
das Escolinhas de Arte do Brasil. 

43
Relatórios do Encontro de Cooperação Técnica – PRODIARTE. Anos: 1981, 1982, 1983. 

44 Paulo Freire foi secretário de educação do município de São Paulo na gestão de Luiza Erundina 
(1989-1992).  
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professor esta pode ser estética, semiológica, iconológica, princípios da Gestalt, 

etc.” (BARBOSA, 1989, 177). 

A Proposta Triangular, que inclui o fazer artístico (ou produção), a leitura 

artística (ou apreciação) e a contextualização da(s) obra(s) de arte, passou a fazer 

parte da agenda da construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 199745, 

logo após a inclusão da área de conhecimento “Arte” no currículo escolar, em 1996. 

A nova LDB 9394/96 determinou definitivamente a Arte como área do 

conhecimento. Agora, deixada a Educação Artística “mais como lazer”46 para trás, o 

Ensino da Arte tratará de “promover o desenvolvimento cultural dos alunos”47.  

Apesar da efetivação da área no currículo, a polivalência determinada na 

tecnicista LDB 5692/71 ainda tem gerado discussões no campo político e 

administrativo da educação. O ensino em várias áreas artísticas ainda tem sido uma 

contradição que envolve a formação profissional e a atuação profissional no Ensino 

de Arte: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. O problema dessa questão se 

encontra na disparidade entre as proposições dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte e a realidade da educação brasileira. Para Ferraz & Fusari (2009), 

as novas proposições não incitam à polivalência, elas mais sugerem que “a escola 

possibilite a presença de professores habilitados para assumirem as diversas 

linguagens de arte” (p. 58, grifos originais).  

Pimentel (1999) aponta outros impasses ainda vivos na realidade do Ensino 

de Arte na educação brasileira: 

 
Os anos 90 foram perpassados pelas discussões sobre a nova LDB, 
promulgada finalmente em dezembro de 1996, mas até hoje não digerida 
sequer pelos próprios órgãos oficiais responsáveis pelo setor, haja vista a 
grande quantidade de regulamentações ainda por serem feitas e o 
desconhecimento de grande parte do pessoal das secretarias estaduais de 
Educação sobre a própria nomenclatura oficial a ser adotada. Em 1998, 
após quase dois anos de promulgação da LDB e um ano após a divulgação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em São Paulo ocorreu um 
concurso para Professor de Educação Artística, com direito à polivalência 
(p. 66). 
  

Na década de 2000, duas novas proposições se apresentaram ao Ensino de 

Arte: a inclusão dos conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena48 no 

currículo e a obrigatoriedade da Música49.  
                                                             
45

Ana Mae Barbosa faz uma série de reparos teóricos e críticas aos PCN em seu texto “Parâmetros 
Curriculares em Geral e para as Artes Plásticas em Particular” (BARBOSA, 1997, p. 11). 

46
“Ela [Educação Artística] se deterá [...] menos na formação de artistas do que de apreciadores de 
arte, o que tem a ver diretamente com o lazer [...]” Trecho da Resolução N. 540/77, do CFE.  

47
 § 2º, Art. 26, Lei Nº 9394/96. 
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3.2 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE ARTE 

 

Para maior compreensão dos contextos em que se deram as políticas para 

ensino da arte em Rondônia – que se seguirá na próxima seção– se levantará neste 

trabalho as tendências pedagógicas que regeram o ensino da arte no Brasil. A 

História do Ensino de Arte enquanto linha de pesquisa da Arte/Educação leva em 

consideração os parâmetros de análise de tendências educacionais já construídos 

na área da Educação e na área da Arte, já que esta última também influencia o 

ensino artístico. Dessa forma, a Arte/Educação é um campo que envolve as esferas 

dos movimentos da Educação e dos movimentos da Arte.  

Reconhecer-se-á, portanto, as teorias pedagógicas explicitadas em Saviani 

(2007), no que se refere à educação numa perspectiva mais abrangente, e as 

tendências pedagógicas, pesquisadas por Ferraz & Fusari (2009), no Ensino de 

Arte, numa perspectiva específica.  

As tendências estão aqui dispostas de uma forma mais generalista, pois o 

objetivo é fazer uma abordagem contextual e histórica, não uma análise exaustiva 

dessas tendências. São elas: Escola Tradicional, Escola Modernista e Escola 

Contemporânea.      

A Escola Tradicional, associada aos movimentos artísticos pré-modernistas, 

esteve relacionada à origem e desdobramentos do ensino artístico no Brasil: a 

Educação Colonial Jesuítica Barroca e Educação Imperial Neoclássica. A arte é 

entendida como técnica, sua orientação barroca, e depois neoclássica, empregava 

uma série de regras bem rígidas, baseada na transmissão do acervo de 

informações, no treino intensivo, na repetição e memorização. Na prática artística, a 

reprodução do conhecimento e dos conteúdos seguia uma linearidade formal e uma 

progressão lógica, onde as cópias fiéis aos originais se desvinculavam das 

realidades sociais e da diferenças individuais dos alunos. 

Enquanto a educação barroca era catequética, a neoclássica era formalista 

e se prestou à instrumentalização para a modernização, pois desconsiderava a arte 

importante por si só. A arte na educação tinha um sentido utilitário, de preparação 

para o trabalho, o que se intensificou no final do século XIX, com as influências 

liberais e positivas. O ensino artístico foi visto como redenção econômica para um 

                                                                                                                                                                                              
48Lei 10.639/2003 e Lei 11.645/2008. 
49

Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008. 
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país que se industrializava. O desenho geométrico foi difundido como ferramenta 

para a profissionalização, visando o trabalho em fábricas e os serviços de 

artesanais. 

A educação é centrada no professor, detentor do conhecimento, e o foco do 

fazer artístico é o produto final. Essa perspectiva, nas palavras de Ferraz & Fusari 

(2009), fica evidente “pela preocupação com as mostras dos trabalhos em finais de 

períodos escolares, como ocorria também com as apresentações de música (canto 

orfeônico), de teatro a até de dança, [...] preparadas para esse fim” (p. 45).  

A tendência tradicional, por sua abordagem essencialmente técnica e rígida, 

se caracterizou, na educação pela arte, pela frustração da criação artística e da 

experimentação, pela preparação para o trabalho e pela subordinação da arte como 

simples ferramenta didático-pedagógica para o ensino de outras disciplinas “mais 

importantes” (SILVA; ARAÚJO, 2007, p. 5). 

Na Escola Modernista50, que é associada positivamente ao Movimento 

Modernista da Semana de Arte Moderna, de 1922, e negativamente à Ditadura 

Militar, a arte é compreendida como expressão e como atividade, respectivamente. 

O entendimento da arte como expressão, relacionado à vigência da Escola 

Nova, celebrou a ascensão da livre-expressão infantil, ou seja, a ênfase da técnica 

passa para uma ênfase na expressão subjetiva e individual do aluno, que agora 

passa a ter sua criatividade valorizada. Essa tendência teve forte influência da 

pedagogia experimental embasada na psicologia cognitiva e na psicanálise 

(FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 47). A estética modernista, difundida principalmente 

pela “Semana de 22”, acentuou essa visão, pois privilegia a inspiração e a 

sensibilidade. Essa fórmula, na educação escolar, se caracterizou pela ruptura das 

cópias de modelos artísticos – muito comuns na Escola Tradicional – e pela 

preservação da ingenuidade e da pureza artística da criança. As obras de arte 

“adultas”, ou instruídas, corromperiam a espontaneidade da criança, assim como a 

interferência intelectual do professor. Nessa pedagogia, o processo de criação é 

muito valorizado em detrimento do produto. As práticas incorporam experimentações 

e o uso de meios e suportes artísticos não-tradicionais como forma de potencializar 

a expressão do aluno, pois a orientação da Escola Nova é centrada no aluno. Como 

                                                             
50

Silva & Araújo (2007) estruturaram uma análise de tendências pedagógicas no ensino da arte que 
considera o movimento modernista como norteador. Segundos os autores, “o Modernismo, tanto na 
Arte como na Arte/Educação, é considerado a grande ruptura no modo de conceber a arte e seu 
ensino, que tradicionalmente era centralizada no ensino da técnica” (p.3).     
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no escolanovismo os conhecimentos acumulados pela humanidade não eram 

prioridade, o ensino modernista de arte também se orientou para o aluno, 

desconsiderando-se o contato com obras artísticas. A concepção de que criança 

aprende a fazer fazendo, no ideal modernista, ou escolanovista, dá margem à 

máxima “arte não se ensina, se expressa” (SCHRAMM, 2001, p. 8). Barbosa (1989; 

1998; 2011) tem apontado a importância das idéias de John Dewey na educação de 

arte modernista brasileira, assim como a relevância do Movimento Escolinhas de 

Arte (MEA), que apesar de ter sido um movimento extra-escolar, influenciou o ensino 

formal da arte dentro da escola.   

A imposição da arte como atividade, no contexto ditatorial brasileiro, foi 

instituída no país por meio da LDB N. 5692, de 1971, e esteve inicialmente 

imbricada à pedagogia tecnicista. Por meio dessa LDB, o ensino artístico se torna 

obrigatório no currículo, mas foi descaracterizado enquanto disciplina, pois foi 

apresentado como uma atividade chamada Educação Artística. Essas disposições 

legais51, de negação da arte como área do conhecimento, resultaram no 

esvaziamento dos conteúdos da arte e na redução da arte em atividades 

comemorativas de datas cívicas, tanto quanto a decoração desses mesmos eventos. 

A contradição da obrigatoriedade e, ao mesmo tempo, do relegar a arte à 

inferioridade no currículo tem levado a crer que sua inclusão como atividade foi uma 

tentativa vã de humanizar a LDB tecnicista. Além da formação técnica que visa à 

profissionalização, “na pedagogia tecnicista, o elemento principal passou a ser a 

organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição 

secundária” (SAVIANI, 2007, p. 13). Os elementos técnicos de mensuração como 

objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação são os recursos que sugeriam a 

“modernização” da educação. Na prática escolar, atividades sem base reflexiva 

estavam na ordem do dia. O laissez-faire, as folhas para colorir mimeografadas e o 

desenho geométrico completavam o ambiente não-crítico.   

A Escola Contemporânea concebe a arte como cultura. Tem suas bases no 

Brasil desde o início da década de 1980, a partir da estruturação teórico-

metodológica na área e das lutas políticas de arte/educadores. A LDB 9394/96 

tornou a Educação Artística, caracterizado como atividade, em área do 

conhecimento: Arte.  

                                                             
51

Principalmente a LDB 5692/71 e o Parecer 540/77 do Conselho Federal de Educação.  
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Essa nova nomenclatura tem sido defendida desde então, não como uma 

simples mudança nominal, mas como um passo definitivo para a estruturação 

epistemológica necessária de uma área do conhecimento. Seu objetivo exposto no 

texto da LDB 9394/96 é o de promover o desenvolvimento cultural dos alunos.  

A construção do campo de pesquisa Arte/Educação prevê a revisão 

historiográfica deste ensino como base para atuação dos educadores e 

pesquisadores. A partir da história do ensino artístico no Brasil e da pesquisa de 

pressupostos metodológicos da contemporaneidade, Barbosa (1998) sistematizou a 

Proposta Triangular, que prevê três ações básicas para o Ensino de Arte (Artes 

Visuais): a produção (fazer artístico), a leitura da obra ou imagem e a 

contextualização.  

A perspectiva intercultural, “interação entre as diferentes culturas” 

(BARBOSA, 1998, p. 14), a aprendizagem dos conhecimentos artísticos, popular e 

erudito (p. 15), e a interdisciplinaridade são norteadores da Proposta Triangular. 

Para Barbosa (1998), a Proposta Triangular não se “destina ao trabalho com o 

código hegemônico europeu e norte-americano erudito de arte [, pois] [...] qualquer 

conteúdo, de natureza visual e estética pode ser explorado, interpretado e 

operacionalizado através da Proposta Triangular” (p. 38).   

 A Arte é interdisciplinar por essência, com articulações em várias 

linguagens, se tornando um campo sem fronteiras ou territórios pré-definidos. Assim 

com a arte contemporânea desde a década 60 vem superando os limítrofes entre as 

linguagens artísticas, característicos do modernismo, a Arte/Educação considera a 

manifestação artística como cultura integrada, articulada entre linguagens e métodos 

(SILVA; ARAÚJO, 2007, p.14).  

A aprendizagem dos conhecimentos artísticos, na Escola Contemporânea, 

supera a visão modernista, pois devolve a imagem e reintegra as manifestações 

culturais, populares e eruditas, ao Ensino de Arte. E, os conhecimentos acumulados 

pela humanidade são essenciais também como problematizadores. Faz-se 

necessária uma perspectiva crítica em relação à arte, que inclui não só a re-inserção 

da imagem no Ensino de Arte – que foi retirada pelas tendências modernistas – mas 

também a inserção crítica das imagens, onde a análise da obra de arte perpasse a 

problematização dos contextos da obra: sua representatividade social, sua 

relevância cultural e suas relações institucionais e econômicas com o mercado de 

arte, por exemplo.  



71 

A Escola Contemporânea reconhece a arte das diversas culturas, inclui as 

novas tecnologias sem abandonar os recursos tradicionais, perpassa pelas 

preocupações em patrimônio cultural e valoriza tanto do produto artístico quanto o 

processo, numa atividade reflexiva sobre os procedimentos e os objetivos (ARLAN; 

IAVELBERG, 2011, p.3). Essa tendência também defende de forma inédita a Arte 

com importância em si mesma, reconhecendo sua ação transformadora como 

prática simbólica do social. 

 

3.3 MOVIMENTO SOCIAL PELO ENSINO DE ARTE 

 

Faz-se necessário reconhecer que os movimentos políticos baseados em 

posicionamentos teóricos dos arte/educadores desempenharam um papel 

fundamental na história da educação no Brasil. As reivindicações, baseadas na 

garantia, manutenção e pesquisa da arte na educação, se fizeram valer na 

construção de novas políticas públicas educacionais junto ao Estado brasileiro.  

Os primeiros movimentos para o ensino de arte no Brasil remetem aos ares 

modernistas com a atuação de artistas engajados em arte brasileira e educação pela 

arte. Os mentores das primeiras pesquisas e experimentações educacionais foram 

os modernistas Mário de Andrade, Anita Malfatti e Theodoro Braga.  

A expressividade defendida pela Escola Nova associada ao ideal modernista 

fez surgir um ensino artístico novo, elaborado e desenvolvido dentro de um sistema 

paralelo à educação escolar: o Movimento Escolinhas de Arte (MEA). 

Os arte/educadores que melhor tem representado o MEA, Augusto 

Rodrigues e Noêmia Varella, construíram escola. Foram responsáveis, 

respectivamente, pela criação e pelo crescimento deste movimento, que teve seu 

início no fim da década de 1940 e chegou a ter uma grande abrangência no Brasil, 

tendo, só no Estado do Rio Grande do Sul, em 1977, 23 Escolinhas. 

Barbosa (2011a) rememora os embargos ditatoriais que trouxeram prejuízos 

para a trajetória da arte/educação no Brasil. Uma das experiências aconteceu 

quando o movimento que se iniciava, na década de 1960, dentro da UNB, foi 

desbancado pela ditadura. O então Instituto Central das Artes (ICA) da universidade 

sediou um curso de formação em arte relevante. Esse curso criado por Anísio 

Teixeira, no Distrito Federal, durou de 1960 a 1965, mas mesmo assim foi essencial 

para a realização do 1º Encontro de Arte Educação dentro de uma universidade 
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brasileira, em 1965. “O auditório do Instituto [...] lotado ouviu atento Augusto 

Rodrigues [MEA], Maria Helena Novais, Glenio Bianchetti, Ana Mae Barbosa 

(organizadora) e outros” (BARBOSA, 2011a, p. 4). 

Apenas em 1973, após uma seqüência de golpes contra o ensino artístico e 

contra as articulações dos arte/educadores, que foi possível um novo encontro. O 1º 

Encontro de Especialistas de Arte e Educação, que teve o apoio do MEC e da UNB, 

foi organizado por Terezinha Rosa Cruz e ocorreu em Brasília.  Segundo Barbosa 

(2011a), nesse encontro foram elaborados novos norteadores para a educação pela 

arte, considerando uma formação de professores e alunos que promovesse a arte 

popular e da comunidade dentro da escola e expandisse a educação artística no 

currículo escolar. 

No Rio de Janeiro de 1977, o grande 1º Encontro Latino-Americano de Arte-

Educação teve seu discurso político comprometido em função de pressões 

ditatoriais internas. Esse foi o mesmo ano da criação do PRODIARTE e da 

publicação do Parecer 540/77 do Conselho Federal de Educação, aquele que 

apartou a Educação Artística de qualquer interpretação progressista que fosse 

possível.   

A década de 1980 foi marcada pela “busca de uma orientação mais 

autônoma e [pela] desvalorização dos modelos educacionais associados aos 

governos militares” (PIMENTEL, 1999, p.65). E, segundo Ribeiro (2005), os anos 80 

foram o momento da organização dos movimentos teóricos e políticos na 

Arte/Educação, marcado pela realização de vários encontros nacionais de 

arte/educadores.   

A Semana de Arte e Ensino realizada na USP, 1980, reuniu cerca de 3 mil 

professores e foi palco de uma grande politização dos professores de arte. Foi um 

encontro que enfatizou aspectos políticos através de debates estruturados a favor de 

uma política educacional que livrasse a arte do isolamento e construísse um campo 

formativo em Arte/Educação (BARBOSA, 1989, p.173). Como resultado desse 

encontro, professores de São Paulo organizaram uma comissão para a criação da 1ª 

Associação de Arte Educadores de São Paulo (AESP), que só veio a ser criada em 

1982.  

A organização dos arte/educadores de São Paulo desencadeou a criação da 

ANARTE (associação de Arte-Educadores do Nordeste), que incluiu oito estados, a 
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criação da AGA (Associação dos Arte-Educadores do Rio Grande do Sul e a APAEP 

(Associação de Profissionais em Arte-Educação do Paraná).  

Entre as reivindicações dos movimentos incluía-se a pressão por 

reestruturações dos currículos de formação de professores, por maior qualidade nas 

formações educacionais pelo país, pela manutenção da arte no currículo escolar e o 

pelo combate à polivalência, entre outras. Documentos foram escritos e 

encaminhados ao MEC e às universidades. Alguns desses documentos foram: o 

Manifesto de Diamantina, elaborados por professores no 17º Festival de Inverno da 

UFMG, de 1983; e a Carta de São João Del Rei (1987), redigido durante o encontro 

que reuniu 14 associações estaduais de arte/educadores e foi criada a FAEB, a 

Federação de Arte-Educadores do Brasil (BARBOSA, 1989; 2011a).   

Seguiram-se vários outros encontros como o Congresso da International 

Society for Education Trought Art/INSEA/ Sobreart – Rio de Janeiro (1984); o 

Encontro de Arte-Educação do Nordeste – João Pessoa (1984); Congresso de 

História do Ensino da Arte, em que primeiro se introduziu oficinas de arte e novas 

tecnologias na Arte/Educação (1984); Festival Latino-Americano de Arte e 

Cultura/UNB – Brasília (1987) (BARBOSA, 2011a; RIBEIRO, 2005). 

Os documentos redigidos nos encontros da década de 1980 foram 

organizados e geraram um documento síntese, que segundo Aderne (2005), foi 

apresentado à Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Constituinte, em 

1987. Aliás, Laís Aderne foi a grande mobilizadora e conscientizadora dos 

arte/educadores em defesa da arte e da cultura na década de 1980 e 1990 

(BARBOSA, 2011a, p. 19). Neste sentido, Aderne (2005, p. 64) relata para o “XV 

Congresso da Federação de Arte-Educadores do Brasil”:   

 
Há 15 anos, estivemos no Congresso Nacional trazendo a mensagem aos 
educadores, artistas, entidades e instituições, preocupados em inserir na 
Constituição a Arte como elemento indispensável à formação do homem 
brasileiro. 
 

Barbosa (1989) reconhece a importância das mobilizações dos movimentos 

e aponta as conquistas dos arte/educadores que eram bastante ativos politicamente. 

“A Constituição da Nova República de 1988 menciona cinco vezes as artes no que 

se refere à proteção de obras, liberdade de expressão e identidade nacional” (p. 

173). Esse foi um passo importante para uma estratégia ainda mais significativa: a 

inclusão da Arte como área do conhecimento no currículo obrigatório.  
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As mobilizações para a elaboração de uma nova LDB estavam na agenda 

do país, esses percurso iniciou no fim da década de 1980 e se estendeu na primeira 

metade da década de 1990. 

Laís Aderne novamente articulou os arte/educadores e artistas do Brasil. 

Mas essa luta seria mais complicada que o imaginado. Os grupos se dividiram e a 

desilusão parecia tomar conta do movimento. Ana Mae Barbosa foi convidada por 

Laís Aderne para defender a Arte/Educação em uma mesa redonda no Congresso 

Nacional de Educação em Brasília, em 1989. Barbosa (2011a, p. 19) teve a 

permissão do movimento para mostrar sua indignação para defender a causa.  

Ainda em 1989, a discussão sobre a reformulação e avaliação dos cursos de 

arte foi retomada, no Simpósio sobre Ensino da Arte e sua História, ocorrido no 

MAC-USP. O evento contou com a participação das associações regionais e 

estaduais junto à Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB). O pedido de 

reformulação dos cursos de arte foi reiterado no MEC, 1992, depois de aprovado na 

Plenária do “1º Congresso sobre o Ensino das Artes nas Universidades: 

Epistemologia e Profissionalização” – ECA/USP. 

O Simpósio sobre o Ensino da Arte e sua História, daquele ano, também 

teve outros objetivos. Ana Mae Barbosa, que organizou o evento, se posicionou 

teoricamente para alcançar seus objetivos políticos: 

 
Organizei no MAC-USP o simpósio [...] com o objetivo especial de mostrar 
que arte tem conteúdo, tem história, várias gramáticas e múltiplos sistemas 
de interpretação, que valia a pena as crianças aprenderem. Esse simpósio 
foi a resposta de 1700 arte/educadores, dos quais 49 estrangeiros, ao 
argumento surrealista de que arte não tem conteúdo (BARBOSA, 2011a, p. 
20).   

 

Nas prévias da promulgação da LDB 9394/96 muitos esforços foram 

dispensados em função de novas diretrizes para educação brasileira. No que diz 

respeito ao Ensino de Arte um impasse estava estabelecido: incluir arte como área 

do conhecimento ou deixar de fora do currículo. Debates diretos e indiretos foram 

travados, inclusive no campo teórico-conceitual, principalmente em função das 

teorias críticas em defesa dos conteúdos52, pois se cogitou a inexistência de 

conteúdos na área artística à revelia dos que defendiam a Arte como área do 

                                                             
52

 Barbosa (2011a), em seu texto Lutas Políticas, propôs uma abordagem mais pessoal na descrição 
dos acontecimentos do referido contexto. Segundo Barbosa, apesar de o movimento em prol da 
arte ter ganhado muitos aliados, “Dermeval Saviani continuou sua campanha contra a arte no 
currículo, liderando os que afirmavam que o currículo precisava ser recuperado por meio dos 
conteúdos e que arte, por não ter conteúdo, deveria ficar fora do currículo” (p. 19).    
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conhecimento. As campanhas em favor da arte no currículo continuaram com o 

apoio de educadores e intelectuais importantes. 

Resta afirmar que o conhecimento histórico e legal, por si só, não é 

suficiente para articulações políticas engajadas, como exposto nessa breve 

abordagem das lutas em Arte/Educação. O conhecimento teórico faz-se necessário 

como instrumento essencial de posicionamentos políticos. Nesse sentido, se torna 

relevante as associações, os grupos organizados, a difusão das experiências, 

publicações específicas etc. 

Os movimentos de Arte/Educação ao longo de sua trajetória mantiveram 

publicações, periódicos e agora caminham para a organização em campos 

eletrônicos de comunicação e compartilhamento. Exemplos de material impresso 

que ajudaram na politização de arte/educadores e conceituação da Arte/Educação 

foram, principalmente, as revistas Fazendo Artes da Funarte (década de 80), Arte & 

Educação, editada pelas Escolinhas de Arte do Brasil (década de 60 e 70) e a Ar’te, 

produzida com verba particular de três professores da ECA-USP (início da década 

de 1980). 
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4 HISTÓRIA DAS POLÍTICAS E DA GESTÃO DO ENSINO DE ARTE NO ESTADO 

DE RONDÔNIA 
 

A ignorância acerca do passado não é necessariamente 

virtude, da mesma maneira que o conhecimento do passado 

não é uma garantia de que os erros não serão repetidos, mas 

tal conhecimento fornece ao indivíduo os indispensáveis pontos 

de referências para analisar o presente e projetar o futuro 

(EISNER apud BARBOSA, 2011a, p. XIII). 

 

Essa seção se destina a apresentação da construção histórica dessa 

pesquisa que foi elaborada de forma a expor as grandes contradições que envolvem 

as políticas e a gestão para e educação formal pública de Arte especificamente no 

Estado de Rondônia. Portanto, os fatos históricos relevantes, que abrangeram 

políticas públicas para a educação pela arte e gestão educacional para o ensino de 

Arte, nas esferas estaduais e federais, serão trabalhados neste texto num jogo de 

oposição de posicionamentos conflitantes onde há políticas e gestão 

descompromissadas, de um lado, e posicionamentos compromissados com o ensino 

de Arte, de outro lado.  

Neste contexto, optou-se por separar a trajetória histórica, à frente abordada, 

por períodos que se assemelharam em ações e pensamento político-administrativo. 

O leitor irá perceber que os administradores educacionais e culturais de um 

determinado período mantêm basicamente a mesma lógica de atuação, sem muitas 

alterações em seu grau de interesse pelo ensino da arte enquanto cultura.  

A seção está dividida em três partes intituladas: Formação do Estado de 

Rondônia e Primeiras Gestões, Década de 2010 e Retomada de 2010. 

A primeira parte, que se apega à preparação para a criação do Estado e às 

suas primeiras gestões administrativas enquanto Estado da Federação, se subdivide 

também e 3 períodos: de 1982 a 1985, de 1985 a 1987 e de 1987 a 1999. Esses 

tratam principalmente e respectivamente: do desenvolvimento do Programa 

Integrado de Arte na Educação (PRODIARTE); da desarticulação do PRODIARTE e 

da controversa administração educacional; e de novas investidas em fortalecer a 

educação pela arte.   

A segunda parte, que se subdivide em 2 períodos, abordará 10 anos  de 

administração pública que inclui apenas dois governadores. Os dois períodos são os 

que compreendem entre 2000-2003 e 2003-2010. Suas exposições versam 

respectivamente sobre: os contrapontos da reforma administrativa frente às 
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contradições legais do Conselho Estadual de Educação; e as tímidas iniciativas da 

desgastada administração da “Era Cassol” (2003-2010) junto às parcerias com 

universidades externas na formação inicial do professor de Arte.    

A terceira parte dessa descrição histórica remonta especificidades do ano de 

2010. Inclui a implantação das licenciaturas artísticas presenciais da Universidade 

Federal de Rondônia, e suas complexidades, e a elaboração de um Referencial 

Curricular de Arte para o Estado de Rondônia. 

 

4.1 FORMAÇÃO DO ESTADO RONDÔNIA E PRIMEIRAS GESTÕES 

 

A área territorial conhecida hoje como Estado de Rondônia foi marcada por 

ocupações em ciclos econômicos. Os principais ciclos de imigração, que datam do 

fim do século XIX e início do século XX, são os 2 ciclos da borracha, ciclo da 

cassiterita e ciclo rural. Este último, considerado uma colonização recente, ocorreu 

de forma mais incisiva nas décadas de 1970 e 1980, com a ocupação dos trechos 

circundantes à BR 364. Marcado pelo crescimento populacional acelerado e pelos 

incentivos do Governo Federal na ocupação territorial, o ciclo rural deu início a um 

crescimento econômico baseado na agricultura, agropecuária e na indústria 

madeireira.  

 

4.1.1 1982-1985 

 

Iniciar-se-á a descrição desse período rico não só para a educação e para a 

arte na educação, mas para toda história de Rondônia, período que ainda tem sido 

negligenciado por historiadores – basta conferir os escassos e repetitivos conteúdos 

dos livros para o Ensino Médio de História de Rondônia –, com um retorno 

considerável à algumas preparações estruturais, preocupações educacionais e 

tomadas de decisões políticas que antecederam o 4 de janeiro de 1982, o dia da 

instalação do Estado53 por consequente tomada de posse de Jorge Teixeira como 

governador.  

Reportar-se-á a três pontos específicos que antecederam à criação do 

Estado, pontos que ajudarão a construir a lógica dos arranjos estruturais da 

                                                             
53

 Apesar da elevação de Território para Estado ter sido sancionada em 22 de dezembro de 1981, 
com a Lei Complementar Nº 41, Jorge Teixeira achou mais apropriado esperar passar as 
festividades de natal e ano novo para poder tomar posse (SOUZA, 2012). 
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educação territorial para a educação estadual, que possibilitarão a percepção de um 

panorama, do fim do Território Federal e início do Estado, para arte na educação em 

Rondônia. Esses momentos pontuais são: a parceria entre o Governo do Território 

de Rondônia e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS – em um 

convênio para formação de professores, a criação de Secretaria de Educação e 

Cultura do Território – SEC – e a formação de um grupo consolidado de 

arte/educadores na SEC. 

A primeira analepse remonta à julho de 1973 com o convênio direto do 

Governo do Território com a UFRGS. Como pode ser observado em um relatório 

técnico de Ministério da Educação e Cultura – MEC54– datado de 1976, o ato 

decisório para esse convênio teria sido celebrado diretamente entre o então 

governador de 1973, Teodorico Gaíva55, e o Reitor da UFRGS, Ivo Wolf. Essa 

iniciativa do Governo de Rondônia, configurada como uma ação do governo movida 

e enfrentada pessoalmente pela figura de Teodorico, não foi intermediada pela então 

Secretaria de Educação, Saúde e Serviço Social do Território e nem pelo Campus 

Avançados da UFRGS56, como muitos são levados a crer57. Acerca desse convênio, 

Lima (1993, p. 22) afirma que estava “em conformidade com o programa de 

capacitação de recursos humanos do Governo do Território”, porém Albuquerque 

(2008, p. 20) tem colocado que o Governo estaria atendendo a anseios da 

população egressa do segundo grau, hoje Ensino Médio.  

Há indícios de que existiu sim uma pressão por parte desses alunos 

egressos e da sociedade rondoniense, pois, de fato, não havia nenhum curso 

superior em Rondônia até 1973. Os estudantes que passavam em vestibulares pelo 

Brasil poderiam ser beneficiados com bolsas de estudo cedidas pelo Governo, 

porém esse benefício era considerado uma medida paliativa. Em 30 de setembro de 

1976, em discurso na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Deputado Federal 

Jerônimo Santana do MDB (hoje PMDB) de Rondônia julgou o regime de bolsas de 

                                                             
54

 O Ministério da Cultura só se desmembrou do MEC no ano de 1985, porém a sigla continuou a 
mesma para o Ministério da Educação. O relatório citado pode ser encontrado nos anexos de 
Albuquerque (2008).  

55  Período de Governo: de 1972 a 1974. 
56

 O Campus Avançado da UFRGS em Porto Velho fazia parte do Projeto Rondon. Esse projeto de 
integração social, coordenado pelo Ministério da Defesa entre os anos de 1967 e 1989, era 
difundido como uma extensão universitária. Fonte: www.defesa.gov.br/projetorondon.  

57
 Nas páginas 21 a 22, Albuquerque (2008) dá a entender que o convênio citado fora firmado por 
meio do Campus Avançado da UFRGS, porém no relatório do MEC anexo ao texto de Albuquerque 
(2008, p. 121) essa questão parece mais clara. 
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estudo como insuficientes e precárias, fazendo uma crítica severa às medidas 

compensatórias por parte dos últimos governos. Naquele ano o governo havia 

cedido 30 bolsas universitárias. 

O convênio com a UFRGS realizou, em 24 de junho de 1973, o primeiro 

concurso vestibular no Território e os quatro primeiros cursos de formação de 

professores, licenciaturas curtas, oferecidos eram: Artes Práticas, Ciências, Estudos 

Sociais e Letras. Lima (1988, p. 11) confirma o início das graduações em Rondônia:  

 
Em 1973, o Governo do Território preocupado em atender as reivindicações 
da população, bem como dotar o sistema educacional de pessoal melhor 
qualificado, assinou convênio com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, instalando-se os primeiros cursos superiores em Porto Velho, na 
área da educação, extensão daquela Universidade. 

 

Não foram encontrados registros que justificassem o motivo da 

nomenclatura “Artes Práticas” para a licenciatura curta oferecida em Rondônia pela 

UFRGS em 1973. É sabido da existência de cursos assim denominados no mesmo 

período58 em outros unidades federativas, mas a literatura que trata da história da 

formação de professores de arte no Brasil ainda tem ignorado este curso. 

Ao que tudo indica, as pesquisas não consideram essas licenciaturas curtas 

como constituintes do grupo de cursos voltados para a formação de educadores em 

arte por esses cursos se caracterizarem por conhecimentos voltados para o 

trabalho, para a aplicação técnica e para a prática (talvez por isso a nomenclatura). 

Não há nada a respeito do convênio de 1973 ou a respeito do curso “Artes Práticas” 

nos registros históricos do site da UFRGS59. É possível que a concepção elitista, 

ainda identificada nos cursos de graduação em arte no Brasil, não tenha permitido 

que o curso trazido para Rondônia tivesse o mesmo status do curso oferecido em 

Porto Alegre, denominado de Artes Plásticas no período. A partir da Lei 5692/71 a 

Educação Artística havia entrado de forma obrigatória para o currículo escolar e as 

licenciaturas em Educação Artística começaram a aparecer por todo o Brasil. 

Poucas universidades se recusaram a oferecer a licenciatura curta da área, optando 

somente pela licenciatura plena em Educação Artística. Licenciaturas curtas não 

eram incomuns, a Resolução n. 23 do CFE de 1973 havia previsto o Currículo 

Mínimo para formação em Educação Artística (VEDOVATTO, 2010, p.19). Então 

                                                             
58

 Reis & Brito (2012) confirmam a existência do curso em Minas Gerais, oferecidos de 1973 a 1977, 
na Universidade Católica de Minas Gerais (UCMG), hoje Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG). 

59 
http://www.ufrgs.br. Acesso em: 15/02/2013. 
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porque não se nomeou o curso de “Artes Práticas” como “Educação Artística”? A 

questão fica em aberto, observando que o diploma oferecido pela UFRGS para a 

arte na educação, em função dessa estranha nomenclatura, deve não ter demorado 

muito para ficar obsoleto. 

Os cursos foram instalados no prédio criado para ser a administração da 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré, inaugurado 1949. Os cursos foram divididos em 

dois tipos de períodos letivos, Etapas Letivas e Períodos Intermediários. Nas Etapas 

Letivas as aulas eram de caráter intensivo nos períodos de recesso, quando os 

professores vinham de Porto Alegre para Porto Velho: julho de 1973; janeiro, 

fevereiro e julho de 1974; janeiro e fevereiro de 1975. Quanto aos Períodos 

Intermediários os professores locais seguiam as orientações dos professores da 

UFRGS, repassando as disciplinas e cobrindo pontos de aula (ALBUQUERQUE, 

2008, p. 120-121). 

Foram levantados os currículos desses cursos sediados em Porto Velho, 

especialmente o currículo do curso de Artes Práticas. Os quatro cursos oferecidos 

pela UFRGS tinham uma base comum que incluía as disciplinas: Antropologia 

Sócio-Educacional, Educação para a Saúde, Estrutura e Funcionamento do Ensino 

de 1º Grau, Estudos Brasileiros, Metodologia do Ensino, Português Instrumental, 

Princípios de Orientação Educacional, Psicologia Educacional e Educação Física. 

Os cursos tinham disciplinas específicas por área: o curso Artes Práticas tinha nove 

disciplinas complementares ao núcleo comum, o curso de Ciências seis, o curso de 

Letras (Comunicação e Expressão60) seis e o curso de Estudos Sociais cinco. O 

número maior de disciplinas para o curso Artes Práticas justifica suas duas 

habilitações: “Técnicas Industriais e Educação para o Lar” e “Técnicas Comerciais e 

Técnicas Agrícolas”. Cada curso somava 1.275 horas-aula.  

As disciplinas específicas para Artes Práticas eram: Técnicas Industriais, 

Técnicas Comerciais, Técnicas Agrícolas, Educação para o Lar, Orientação 

Vocacional, Noções de Economia, Organização e Direção de Salas Ambientes, 

Prática de Ensino e Desenho Aplicado. 

No núcleo específico por área, identificou-se características artísticas mais 

fortes em algumas disciplinas que em outras, observa-se nas nomenclaturas das 

disciplinas que uma ordem técnica e doméstica pairava sobre esse currículo. As 

                                                             
60  “Comunicação e Expressão” é a nomenclatura encontrada nos Históricos Escolares do convênio 

com a UFRGS. 
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disciplinas que se apresentaram potencialmente artísticas foram: Técnicas 

Industriais (que incluía o conteúdo Artes Industriais) e Desenho Aplicado.  

A disciplina Técnicas Industriais mostra, em seu Plano de Curso61, 

conteúdos identificados hoje como conteúdos básicos dos cursos de Artes Visuais: 

Artes Gráficas, Composição, Gravura (Xilogravura e Serigrafia), Modelagem, 

Cerâmica, Entalhe em Madeira e Encadernação. Umas das professoras da disciplina 

Técnicas Industriais foi Dorothéa Vergara Pinto da Silva, renomada escultora e 

desenhista gaúcha.  

A disciplina de Desenho Aplicado, ministrada pelo professor francês Saint-

Clair Nickelle, incluía em seus conteúdos Desenho à Mão Livre, Perspectiva, Estudo 

da Forma e Desenho Técnico.  

Pode-se perceber o caráter artístico do curso de Artes Práticas. Mas, 

contraditoriamente, o curso foi elaborado com um currículo transpassado de 

tecnicismo e voltado para uma educação técnica e para o lar.  

É possível que esse curso tenha sido elaborado de forma a contemplar 

várias disciplinas do currículo da educação básica. O profissional formado em Artes 

Práticas poderia, conseqüentemente, atuar em disciplinas escolares como Técnicas 

Comerciais, Técnicas Agrícolas e, inclusive, Educação Artística62, disciplinas e 

atividades vivas no currículo escolar de Rondônia até meados da década de1990. 

Quanto à atuação profissional do professor formado nesse convênio com a 

UFRGS, o curso de Letras, ou melhor, Comunicação e Expressão, tinha em sua 

grade curricular a disciplina Educação Artística, o que provavelmente habilitou o 

professor egresso de Letras a atuar na disciplina escolar destinada à arte.  

As críticas ao convênio celebrado em 1973 pelo governador Teodorico 

Gaíva (1972-1974) não foram poucas. Os técnicos do MEC, no relatório já citado, 

ouviram “queixas exarcebadas63” contra os cursos oferecidos pela UFRGS. Entre as 

reclamações encontra-se a implantação inadequada sem consulta prévia da 

população sobre os aspectos socioculturais da comunidade (ALBUQUERQUE, 

2008, p. 121). E, naquele discurso em Brasília, o então Deputado Federal Jerônimo 

Santana criticou as licenciaturas do convênio em função da transitoriedade, da 
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 No Plano de Curso, a disciplina passa a ser apresentada como “Artes Industriais”, nome 
considerado mais apropriado, se observado o corpo do Plano de Curso.  

62 Com a LDB de 1996 a disciplina Educação Artística passa a se chamar Arte. 
63

 Termo utilizado nos relatórios do MEC de 1976 (ALBUQUERQUE, 2008, p.121). 
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constante troca de professores e acúmulo de carga horária por módulo (idem, p. 

113). 

Pode-se também observar as análises de Reis & Brito (2012) no que diz 

respeito a um curso de Artes Práticas oferecido pela Universidade Católica de Minas 

Gerias – UCMG. Segundo as autoras,  

 
O curso Artes Práticas integrava o Centro de Ciências Humanas juntamente 
com os cursos das licenciaturas (Letras, Ciências e Estudos Sociais) e 
oferecia duas formações: o de Educação para o Lar e o de Técnicas 
Comerciais. Esses cursos não prescindiam de uma formação acadêmica 
sob a tríade: ensino, pesquisa e extensão, sua idéia era, como indica o 
nome, a praticidade, uma formação acadêmica que proporcionasse as 
técnicas necessárias para ser uma boa dona de casa ou um bom vendedor 
(REIS; BRITO, 2012, p. 64, grifo nosso). 

 

Uma diferença dos cursos da UCMG para o curso da UFRGS é o 

aprofundamento artístico que, comparando os currículos dos dois cursos, o curso 

gaúcho instalado em Rondônia tinha mais conteúdos relacionados à arte e à 

produção artística que o curso da UCMG64. Apesar das diferenças, ambos 

mantinham uma essência tecnicista, de aplicabilidade prática do conhecimento, e a 

bifurcação de habilitação por gênero. O currículo de Artes Práticas instalado em 

Rondônia, assim como o curso da UCMG, mantinha a divisão implícita de 

habilitações “para o lar” e disciplinas “para o comércio”65, ou seja, habilitações 

femininas e masculinas, respectivamente.  

O curso da UCMG, provavelmente, foi extinto por baixa demanda (REIS; 

BRITO, 2012, p. 73), em 1977, ano posterior do encerramento das aulas da 

licenciatura curta da UFRGS em Rondônia. No Artes Práticas do Território, a relação 

estudante ingresso/estudante egresso, na única turma formada, foi de 35 para 18, 

sendo o 2º curso com maior número de evasão entre os quatro cursos da UFRGS 

em Rondônia, perdendo somente para o curso de ciências, relação de 35 para 15. 

Em 6 de outubro de 1976, o Conselho Federal de Educação – CFE – 

reconheceu os cursos de Artes Práticas, Estudos Sociais e Ciências66. E, apesar da 

UFRGS ter alimentado planos mais audaciosos para Rondônia (ALBUQUERQUE, 

2008, 121), o novo governador do Território, Humberto da Silva Guedes (1975-
                                                             
64 Os conteúdos de arte que a UCMG oferecia no curso Artes Práticas eram só “composição visual e 

cores”. Os outros conteúdos “artísticos” estão associados a um papel social doméstico feminino.  
65

 Termos usados por Reis & Brito (2012). As autoras analisam o currículo do curso de Artes Práticas 
(UCMG) no objetivo de identificar valores políticos e de gênero, além do público alvo do curso. 

66
 O curso de “Comunicação e Expressão” passou por uma complementação de carga horária. A 
vigência legal daquele período determinava que os cursos de “Comunicação e Expressão” se 
transformassem em cursos de “Letras”, com carga horária maior. 
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1979), não renovou o contrato educacional que se iniciou na gestão de Teodorico 

Gaíva (1972-1974), que passou pela administração do governador João Carlos 

Marques Henrique Neto67 (1974-1975) e teve seu fim na gestão de Humberto 

Guedes (1975-1979). 

Continuando agora no segundo retrocesso dos pontos específicos que 

antecederam à criação do Estado e que fazem sentido nesta descrição histórica, se 

deslocará a atenção para a criação e desenvolvimento da Secretaria de Educação e 

Cultura – SEC68. 

No mesmo ano da criação do convênio Governo do Território de Rondônia 

com a UFRGS, a Portaria nº 1163, de 29 de novembro de 1973, cria a SEC que já 

havia sido Secretaria de Educação, Saúde e Serviços Sociais (Decreto-Lei nº 411 de 

8 de janeiro de 1969), Divisão de Educação (Decreto-Lei nº 7.772/45) e 

Departamento de Educação (Decreto Territorial nº 2 de 25 de fevereiro de 1944) 

(LIMA, 1993, p. 15). 

As determinações legais para a efetivação da gestão da educação do 

Território nunca foram tão claras, quanto ao papel da secretaria, como o Decreto 

Federal de 31 de janeiro de 1980, nº 84.454. Esse Decreto, além de ratificar a 

Portaria de 1973, de criação da SEC, confere-lhe co-responsabilidades de Educação 

e Cultura. O Decreto citado atribuiu à secretaria a missão de desenvolver políticas “e 

executar atividades de educação, de ensino, de magistério, de cultura, de letras, de 

artes, de patrimônio histórico, de arqueologia, científicas, culturais e artísticas de 

desporto” (LIMA, 1993, p.15-16). 

A nova configuração legal da SEC possibilitou que os técnicos envolvidos 

em educação e cultura criassem políticas públicas educacionais e também efetivou a 

autonomia administrativa e criativa da secretaria, incluindo a possibilidade de auto-

organização estrutural de seus departamentos. O que de fato aconteceu no 

organograma da secretaria foi a responsabilização da demanda administrativa por 

capacidades técnicas e conceituais dos profissionais contratados no Território. 

Essa liberdade para divisão das atividades por competência criou 

oportunidade do desenvolvimento de ações compatíveis com os conhecimentos 

específicos dos técnicos da SEC. E isto estabelecido, houve uma divisão interna 

                                                             
67

 Para datas específicas de gestão, lista de governadores e respectivos secretários ver anexo B e C.  
68 A partir de agora se referirá à Secretaria de Educação e Cultura do Território de Rondônia apenas 

como SEC.  
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extra-oficial dos departamentos gerenciada pelos próprios técnicos. No período a 

SEC tinha apenas dois departamentos, a Divisão de Assuntos Culturais – DASC – e 

a Divisão de Ensino69 – DEN. Tomando como exemplo o DASC, houve uma 

organização bem compatível com as áreas de atuação dos profissionais envolvidos. 

Há poucas divergências sobre a estrutura da SEC nesse período que antecede a 

criação da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC – e, por isso, pode-se afirmar 

que as áreas internas da DASC eram: Patrimônio e História; Biblioteca e Leitura; 

Artes e Folclore.  

Não se tomou o DASC/SEC como exemplo à toa. A estruturação técnico-

administrativa desse departamento é de grande importância para a compreensão da 

gestão educacional em arte desse período. Dentro da SEC, órgão responsável por 

educação e cultura do Território, a maior concentração de arte/educadores 

trabalhando em gestão, a partir de 1980, era dentro da Divisão de Assuntos 

Culturais, o DASC/SEC. E então se entra aqui na terceira analepse: a formação de 

um grupo de arte/educadores na estrutura de gestão da SEC. 

O secretário da SEC era Álvaro Lustosa Pires70 e o governador do Território 

era Jorge Teixeira de Oliveira (1979-1981)71, este responsável pela elevação da 

unidade federativa territorial de Rondônia à Estado de Rondônia e aquele 

responsabilizado em fazer a passagem da SEC para Secretaria de Estado de 

Educação/SEDUC e Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Turismo/SECET, já 

que a Secretaria de Educação e Cultura do Território/SEC se desmembrou nessas 

duas secretarias na formação do Estado.  

A formação de um grupo de arte/educadores dentro da estrutura 

administrativa da SEC, ao que tudo indica, aconteceu pela necessidade da gestão 

em incorporar pessoal formado em áreas específicas. Dessa forma, quem chegava 

com formação específica no Território, e mais especificamente em Porto Velho, era 

logo convidado a ser contratado pelo Território72. Segundo Neves (2012),  

                                                             
69 Apesar de a nomenclatura “divisão” ter sido abolida com Decreto-Lei n. 441 de 8 de janeiro de 

1969, quando todas as divisões administrativas dos territórios são elevadas a secretarias, se 
percebeu nas entrevistas que a manutenção do termo continuou sendo utilizado tanto para se 
referir aos departamentos quanto às secretarias. 

70 Lustosa foi o segundo secretário de educação e cultura da gestão territorial de Jorge Teixeira. 
Quando o Território se elevou a Estado, ele continuou como secretário da Secretaria de Educação 
durante todo o mandato estadual de Jorge Teixeira (1982-1985).    

71
 Período referente ao governo do Território de Rondônia e não ao Estado de Rondônia. 

72
 É importante clarificar que nesses períodos que antecederam a formação do Estado e logo em 
seguida depois de sua implantação não havia concurso público, então o contrato de profissionais 
para incorporação à estrutura administrativa era imediato. 
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A década de 80 trouxe um novo tempo para Rondônia, a partir da chegada 
de imigrantes, vindos das mais diversas regiões do país. A então Secretaria 
de Educação e Cultura – SEC, através de seu Departamento de Assuntos 
Culturais – DASC, já no final da década de 70 e início da década de 80, 
promovia festivais estudantis de música, com grande envolvimento das 
escolas” (NEVES, 2012, p. 52). 
 

 Exatamente no ano de 1980, três arte/educadoras se destacaram dentro da 

SEC: Lourdes Rossetto, Sílvia Regina Fernandes Neves e Ângela Cavalcante. Suas 

formações, na época, eram respectivamente, Educação Artística (Marília/SP), 

Educação Artística e Música (Londrina/PR e Porto Alegre/RS) e Teatro (Rio de 

Janeiro/RJ).  

A formação desse grupo coincidiu com a ampliação de um programa federal 

do então Ministério da Educação e Cultura – MEC, o Programa de Desenvolvimento 

Integrado de Arte na Educação, mais conhecido como PRODIARTE. O programa foi 

implantado em Rondônia no ano de 1981, por mediação de Lourdes Rossetto e 

Claudete Maria Cardoso Ferreira, primeira coordenadora do PRODIARTE em 

Rondônia. 

O PRODIARTE/25 foi implantado em agosto de 1981, iniciando com 4 
escolas de Porto Velho. Em 1982 teve por meta a expansão para mais 6 
escolas sendo 4 no município de Porto Velho e 2 no município de 
Ariquemes. Com a expansão em 1982 o Projeto atendeu a 5.234 alunos de 
133 turmas envolvendo 16 professores, 9 supervisores e 20 artesãos. 
(BRASIL, 1982. p. 56). 
 

Como se pode observar o Território de Rondônia foi a 25º unidade federativa 

a entrar no programa. O PRODIARTE já existia desde 1977 em parte do Brasil e, em 

Rondônia, além de buscar alcançar os objetivos gerais do programa, procurou 

integralizar as áreas de literatura, artes visuais, artesanato, teatro, música e danças 

folclóricas dentro do ensino de Educação Artística.   

 
Em 1977, o MEC, diante do estado de indigência do ensino da arte, criou o 
PRODIARTE – Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação. 
Dirigido por Lúcia Valentim, seu objetivo era integrar a cultura da 
comunidade com a escola, estabelecendo convênios com órgãos estaduais 
e universidades. Nos inícios de 1979, 17 unidades da Federação tinham 
iniciado a execução de projetos ligados ao PRODIARTE (BARBOSA, 2003, 
p.1). 
 

Na primeira participação de Rondônia em um encontro do PRODIARTE, 

ocorrida em abril de 1981 em Belém (PA), a coordenadora do PRODIARTE/2573 

descreveu a situação do Território. Rondônia desenvolvia tímidas e pontuais 

atividades em ensino da arte, tinha naquele período levantado a questão da 

                                                             
73

 PRODIARTE/25 é nomenclatura do pólo de Rondônia dentro do programa nacional.  
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reformulação do currículo de Educação Artística, com previsão de adequação e 

implantação em 1982. Segundo a coordenadora, era necessário “conscientizar” os 

professores de Educação Artística em relação ao PRODIARTE.  

 
A coordenadora acrescentou, ainda, que a participação neste 1º Encontro 
de Cooperação Técnica estaria legando a ela e a sua assessora, profª. 
[Lourdes Rossetto], uma visão real do PRODIARTE, através da troca de 
experiências entre as varias Unidades Federadas ali presentes e dos 
debates realizados (BRASIL, 1981a, p.29).  
 

De fato, o grupo de arte/educadores recém formado tivera, a partir daquele 

momento, incentivos federais para sua atuação na gestão do ensino da arte. Uma 

série de propostas para a capacitação do professor de Educação Artística passou a 

ser levantada e realizada, uma Proposta Curricular74 foi elaborada e os recursos 

vindos pelo programa vieram a colaborar na instrumentalização conceitual e material 

do trabalho do professor dessa área. 

O PRODIARTE, apesar de ter sua parte administrativa dentro da SEC, pois 

os coordenadores e a maioria dos técnicos pertenciam ao quadro territorial, era um 

programa federal e envolvia tanto a rede territorial de ensino quanto a rede municipal 

de ensino. Dessa forma o grupo de arte/educadores que já trabalhava com Artes 

Visuais (Lourdes Rossetto), Música (Silvia Regina) e Teatro (Ângela Cavalcante), 

com o PRODIARTE, se articulou com outros arte/educadores municipais, entre eles 

a professora Inês Simões. 

A estrutura da DASC/SEC ainda contava com outros profissionais, que 

trabalhavam direta e indiretamente com o PRODIARTE, nas áreas de artesanato, 

biblioteca, memória e danças folclóricas75 (Maria Nazaré Figueiredo da Silva). Os 

profissionais da DASC/SEC deram prosseguimento aos trabalhos iniciados em 1981, 

com a filiação do Território ao PRODIARTE, no decorrer dos primeiros anos após a 

criação e implantação do Estado de Rondônia em 1982.  

                                                             
74

 Apesar dos esforços para a construção da Proposta Curricular de Educação Artística ainda no 
período do Território, escrito espontaneamente pelas arte/educadoras Silvia Regina, Lourdes 
Rossetto e Ângela Cavalcante, o material impresso em mimeógrafo só foi efetivamente apresentado 
aos professores participantes do programa PRODIARTE. Não foi possível encontrar esse material 
histórico. Outro problema dessa Proposta Curricular era que os profissionais envolvidos em sua 
construção, pertenciam na época, ao Departamento de Assuntos Culturais (DASC) e a para a 
oficialização da nova proposta era necessário uma intervenção no Departamento de Ensino (DEN).    

75 O Arraial Flor do Maracujá, segundo relatos, teria se institucionalizado a partir de ações do técnico 
responsável por esse departamento.   
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Com a criação do Estado de Rondônia, o governador Jorge Teixeira quis 

inovar com a separação entre educação e cultura76. Em 4 de janeiro de 1982 o 

recém criado Estado teria uma Secretaria específica para educação – SEDUC/RO – 

e uma Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Turismo – SECET.  

Aparentemente não haveria grandes problemas para a continuação de 

programas para o ensino artístico, pois a divisão da SEC foi simples: seu 

Departamento de assuntos Culturais – DASC – se converteu em SECET e seu 

Departamento de Ensino – DEN – se elevou à SEDUC, Secretaria de Estado da 

Educação. Os funcionários foram transferidos para suas respectivas secretarias, 

servidores da DASC (SEC) foram para a SECET, sob a gerência do novo secretário 

Vitor Hugo (1982-1985), e os servidores da DEN ficaram com o mesmo secretário 

que continuou na área educacional (SEDUC), Álvaro Lustosa.  

“O binômio ‘educação e cultura’, indissociável e inter-relacionado, não foi 

compreendido como elemento essencial de estrutura administrativa”77, necessário 

para estabilidade em momentos de transição. Num primeiro momento as ações 

iniciadas no Território, e que deveriam ser continuadas no Estado, apresentaram 

problemas, mas, apesar disso, o PRODIARTE/25 conseguiu sobreviver bem a essa 

separação administrativa. Essas preocupações ficaram explicitas no Relatório dos 

Encontros de Cooperação Técnica do PRODIARTE de 1982 no qual consta que os 

“representantes de Rondônia colocaram as dificuldades sentidas durante o 

desenvolvimento do projeto, provocadas pelo desmembramento das Secretarias de 

Educação e Cultura” (BRASIL, 1982, p. 59)78. 

Os arte/educadores levaram para a SECET o programa e de lá manteriam 

as ações educacionais com carta branca de seu antigo secretário, Álvaro Lustosa. 

Era necessário manter contato constante com os professores de Educação Artística 

do Estado, freqüentar escolas, fazer reuniões dentro dos institutos de educação e 

avaliar o desenvolvimento do programa in loco. 

Dentre as ações do PRODIARTE/25, quase todas elaboradas e/ou 

desenvolvidas por funcionários da SECET, no ambiente educacional da SEDUC, 

pode-se considerar que a formação de professores foi o ponto forte do programa. 

                                                             
76

 Em relação à Região Norte, Rondônia inova com a separação entre educação e cultura. A 
Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (SEDUC/AM) só separou a cultura da educação 
no ano de 2000.  

77Comentário do informante LG1, informação verbalizada em entrevista.  
78

O encontro do relato citado ocorreu em 14, 15 e 16 de julho de 1982, em Brasília.   



89 

Segundo um informante da pesquisa (AE5), os trabalhos do PRODIARTE envolviam 

especialmente o professor de Educação Artística que estava atuando em sala de 

aula.  

Os encontros nacionais do PRODIARTE aconteciam em Belo Horizonte, 

João Pessoa, Belém e principalmente em Brasília, além de outras cidades, e 

contavam com participação apenas de representantes (coordenadores e técnicos) 

das unidades do programa, pelo menos no caso de Rondônia. Nos encontros, os 

principais assuntos eram Arte/Educação e projetos de trabalho das unidades 

federativas. Arte/educadores de distintas áreas artísticas eram convidados pelo 

PRODIARTE para participar de mesas redondas, relatar experiências e dar 

palestras. Nomes importantes da Arte/Educação brasileira, como da Professora 

Noêmia Varella eram destaque nas palestras. Os representantes das unidades 

explanavam seus planos de ação. Levavam seus diagnósticos e discutiam as ações 

que se propunham executar. Nesses projetos se incluíam necessidades da 

localidade, resultados já obtidos e próximas ações. Portanto, além de diagnosticar, 

propor ações, mostrar resultados, os coordenadores do PRODIARTE de Rondônia 

ainda deveriam adquirir conhecimento teórico, para uma atuação consciente, e 

repassar para os técnicos locais. 

Além dos próprios técnicos do PRODIARTE/25 realizarem reuniões com os 

professores envolvidos no programa em Rondônia, os coordenadores do 

PRODIARTE/25 entravam em contato com outros arte/educadores, nos encontros 

nacionais, convidando-os para fazer formação no novo Estado. Um desses casos foi 

o das oficinas que o Prof. Bartolomeu Campos Queiroz, um dos principais 

colaboradores com o programa nacional, realizou junto ao PRODIARTE/25 de 

Rondônia. Outros nomes, como do Professor Tácito Freire Borralho, coordenador do 

PRODIARTE/03 do Maranhão, estiveram envolvidos na formação dos professores 

participantes em Rondônia nas áreas de Teatro, Literatura e Artes Visuais.  

Junto às formações o programa enviava para o PRODIARTE/25 materiais 

didáticos variados, desde livros até materiais para oficinas de artes visuais, pintura e 

desenho, instrumentos musicais, tudo para atender aos pedidos feitos pela 

coordenação local. “Esse material chegava e era distribuído entre as escolas 

envolvidas em Porto Velho e para o pólo de Ariquemes79” (Informante AE1). O 

                                                             
79

 Relato em entrevista de Arte/Educadora do Período.   



90 

PRODIARTE local também se comprometeu, junto ao programa nacional, em 

imprimir cadernos de orientação para o professor de Educação Artística (BRASIL, 

1982, p. 59). 

Em 1983, chega a Porto Velho o professor Tito Tezzari, recém-formado em 

Educação Artística em Bauru, passando a participar do grupo de professores do 

PRODIARTE. Tezzari passa a ter atuação tanto na rede estadual quanto municipal, 

sendo um dos poucos professores, com formação específica, atuantes em sala de 

aula neste período. O grupo do programa PRODIARTE, o qual integrou, desenvolvia 

relatos de trabalho e troca de experiências profissionais. 

No mesmo ano, consta nos relatórios do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC – que os representantes de Rondônia do PRODIARTE/25 não compareceram 

junto ao encontro anual, ocorrido em Belo Horizonte de novembro para dezembro de 

1983, porém com justificativa: 

 
Resta registrar a ausência, pela primeira vez nas reuniões do PRODIARTE, 
de 5 UF(MT, RO,SP, AC,MS). As duas primeiras nos informaram sobre a 
inadequação da data, que coincidiu com as suas reuniões finais, de 
avaliação e encerramento das ações do Projeto e também sobre o 
esgotamento dos recursos financeiros, em final de exercício (BRASIL, 1983, 
p. 81). 
 

A partir de 1984 outros profissionais da Arte/Educação são incorporados à 

SECET/RO, à SEDUC/RO e à Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 

SEMEC, sendo encarregados pelas ações do PRODIARTE/25, entre eles: 

Professora Filomena Cristina de Marco (Educação Artística/SP), Professora Geise 

(SEMEC) e Professor Leonir80. 

As ações do PRODIARTE/25 foram, de forma geral, concentradas na 

formação dos professores de Educação Artística do novo Estado de Rondônia. Eles 

participavam das formações e levavam as orientações para suas escolas. Segundo 

uma arte/educadora envolvida na gestão estadual do período, o envolvimento dos 

professores era essencial:  

 
Nós trabalhávamos especialmente com os professores, então esses 
professores eram multiplicadores. Esse termo ainda não existia na 
educação da época, mas era a idéia desse conceito [multiplicador] que a 
gente trabalhava. No Instituto Carmela Dutra era onde tínhamos espaço pra 
gente trabalhar. Eles voltavam para escola, trabalhavam todas aquelas 
informações que a gente passava pra eles, os livros que a gente distribuía o 

                                                             
80 Não foram encontrados os sobrenomes e maiores dados sobre os dois professores, a não ser que a 

Professora Geise era artista plástica com forte formação educacional (informante AE1).  
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material do PRODIARTE que vinha para a gente (informação verbalizada: 
Informante AE1). 

 

Apesar de todo o engajamento dos envolvidos no PRODIARTE, em 

Rondônia e em rede nacional, o programa tinha data determinada para finalizar, 

passando a responsabilidade do programa para os Estados. Quando o MEC passou 

o programa às gestões estaduais, algumas unidades federativas continuaram as 

ações do PRODIARTE e outras, no enquanto, trataram de abandonar o programa. 

É importante a contextualização da perspectiva legal da disciplina Educação 

Artística, nesse período da década de 1980, pois essa influenciou os 

acontecimentos e as tomadas de decisão que serão expostos a partir de agora 

nessa descrição histórica. A interpretação da legislação sobre a Educação Artística e 

dos pareceres do Conselho Federal de Educação – CFE – influenciaram as tomadas 

de decisão dos gestores baseadas na importância dada à disciplina pelo aparato 

legal. 

A herança do Parecer nº 540 de 10 de fevereiro de 1977 do Conselho 

Federal de Educação – CFE – tem sido vívida ainda na atualidade no Estado de 

Rondônia, principalmente nos posicionamentos históricos do Conselho Estadual da 

Educação – CEE. Esse Parecer faz, entre outros apontamentos, um tratamento 

sobre as funções da arte na educação, caracterizada pela Educação Artística, para o 

entendimento de como a unidade curricular deve ser compreendida pelos órgãos 

gestores e pelos professores. A análise do CFE para o caput do 7º artigo da Lei nº 

5692/71; “Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, 

Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus [...]” (BRASIL, 1971, p. 3, grifo nosso); é de que 

essas unidades curriculares não são “matérias” ou “disciplinas”, mas uma 

“preocupação geral do processo formativo”. No texto do Parecer nº 540/77 ainda se 

pode encontrar a passagem:  

 
“Educação Artística”, “Educação Moral e Cívica”, “Educação Física” 
enunciados assim não correspondem a campos do conhecimento, a 
“matérias” portanto, ao contrário do que a palavra “Ciências”, por exemplo, 
logo identifica. São antes “preocupações” essenciais, que foram do 
legislador e devem ser dos educadores. [...] Neste quadro, confirma-se a 
inequívoca importância da Educação Artística, “que não é uma matéria, mas 
uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das 
tendências e dos interesses” (BRASIL, 1977, p.25-26, grifos originais). 
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Nessa mesma lógica em que arte não qualifica área de conhecimento dentro 

do currículo escolar e que pode ser negligenciada dentro da programação da grade 

tanto em sala de aula, quanto em legislação e em gestão, um dos presidentes do 

Conselho Estadual de Educação de Rondônia da década de 1980 afirmou em 

entrevista realizada para essa pesquisa:  

 
O Conselho Estadual de Educação tem o trabalho de legislar para o ensino 
e fiscalizar a execução do ensino, então ele é um órgão legislativo, 
fiscalizador e judicativo. As questões suscitadas na educação vão para o 
conselho, não entra nessa parte de arte. Porque, inclusive, a arte é livre, 
não é como o ensino, com legislação em cima etc. Os cursos de arte são 
livres, não precisa da opinião do conselho, não precisa! (fonte: Informante 
LG1). 
 

Pode-se observar que, tanto no texto do CFE quanto no discurso acima, se 

justifica a desnecessidade de legislação, de carga horária e de reconhecimento da 

arte na educação através de termos relacionados à “liberdade” e à “generosidade” 

da arte. Um belo discurso para se esconder e justificar decisões de gestão que 

excluem o credenciamento de programas e a continuidade de projeto em ensino da 

arte. 

Essa visão que perpassou o CFE legitimou o desinteresse e a falta de 

incentivo, inclusive com possíveis cortes de custos, nas áreas citadas no 7º artigo da 

Lei nº 5692/71, especialmente na Educação Artística, pois essa não era nem 

“matéria”, nem “conteúdo” e nem “campo do conhecimento”, segundo o outro texto 

de 197781. Nessa perspectiva, de concepção de uma arte na educação que nada é, 

se desdobrará uma nova conjuntura político-administrativa para o ensino artístico em 

Rondônia. A crescente desarticulação do grupo de arte/educadores, que se viam 

identificados no trabalho de gestão do PRODIARTE/25, será o primeiro processo 

dentro da estrutura do Estado para a descaracterização do programa.  

Pode-se considerar que o programa não tinha tanta força política e, apesar 

do empenho articulado de vários educadores em rede nacional, foi desenvolvido em 

um momento político contraditório para a educação, observa-se como exemplo disso 

a Lei 5692/71 e o Parecer 540/77 do CFE. Segundo Ana Mae Barbosa, em 

entrevista para esta pesquisa, o PRODIARTE “foi elaborado e desenvolvido nesse 

contexto, do militarismo [...]. Se caracterizou como um mascaramento feito pela 

ditadura para uma lei que pretendia formar operários sem reflexão [Lei 5692]”82. 

                                                             
81 Parecer Nº. 540/77 do Conselho Federal de Educação, p.25. 
82

 Entrevista cedida por Ana Mae Barbosa em 25/04/2013 (ver apêndice A).  
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Ademais a arte/educadora Ana Mae Barbosa esteve em Rondônia, no 

mesmo período de desenvolvimento do PRODIARTE/25, início da década de 1980 e 

ministrou um curso de formação de professores de arte em Porto Velho. Segundo 

Barbosa83, esse curso aconteceu graças ao convite da arte/educadora Lourdes 

Rossetto que convenceu a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) da 

necessidade de financiar o curso. Em seu relato ela diz: 

 
O curso durou cerca de 4 dias, em um único turno [...]. Mas eu sei que 
naquele período do início da década de 1980, nós [arte/educadores] 
estávamos muito ligados ainda à questão da expressão. Então creio que 
tenha feito uma abordagem dos fundamentos teóricos da expressão infantil 
no Ensino de Arte. [...] Eu fiquei muito impressionada com a diversidade 
cultural de lá [Rondônia], naquela época, com a capacidade daquelas 
mulheres produzirem seu cotidiano e alterarem seu ambiente com uso de 
conhecimentos estéticos locais, tradicionais, autóctones. [...] Incluindo as 
fazeres indígenas. E era isso que estávamos defendendo na ECA [Escola 
de Comunicação e Artes da USP] naquela época: a abertura do conceito de 
arte. Na ECA estávamos influenciados pelas idéias de mediação em Régis 
Debray, Jesús Martín-Barbero e por Paulo Freire. [...] Fiquei feliz pela 
experiência, pois ali [em Porto Velho] pude observar na prática o que 
discutíamos na ECA, a abertura do conceito de arte, que não era mais 
aquela coisa tradicional ligada ao código hegemônico europeu e norte 
americano branco de arte. Era o Brasil real, com suas experiências 
estéticas e sua diversidade cultural. Foi fascinante, porque estava lidando 
com professoras e professores com pés dentro da sala de aula, a maioria 
sem formação ou sem formação específica, mas tinham um empenho 
enorme [...]. Observei também a qualidade das conversas que tive ali, uma 
vontade de que as coisas [em educação e arte] funcionassem. O que 
fortaleceu minha crença no “povo como educador” 

84
.  

 

As questões levantadas por Ana Mae Barbosa no trecho acima, expõem as 

peculiaridades e a tradição visual da localidade como pontos relevantes nas 

concepções de Arte/Educação. “Ela prestou muita atenção na forma como a 

população se vestia, o que comia, a arte que apreciavam” (Informante AE1)85. Essa 

perspectiva é um dos pontos abordados por Arriaga (2010), falando sobre Barbosa, 

em A Imagem no Ensino de Arte, onde diz que “a reivindicação da cultura local ou 

popular faz-se forte no âmbito dos estudos culturais e [...] no das formas de 

educação mais propriamente vinculadas a eles, como a educação em artes” (p. XIX). 

Ana Mae Barbosa esclareceu que não fez essa formação pelo PRODIARTE 

observando que o contexto administrativo desse programa era o do MEC. Barbosa, 
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 Idem. 
84 Idem. 
85

 Entrevista cedida por arte/educadora de Rondônia que presenciou a visita de Ana Mae Barbosa.  
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já havia, em outra ocasião, se posicionado contra “as barbaridades do MEC daquele 

tempo”86 e, dessa forma, não trabalhou diretamente no PRODIARTE.  

A partir de 1984 o PRODIARTE em Rondônia perdeu força. Seus 

encarregados de gestão foram paulatinamente deslocados para outros setores da 

gestão educativa, para outros órgãos institucionais, para sala de aula e alguns 

voltaram para suas cidades de origem. Como a concentração da gestão do 

PRODIARTE era na SECET/RO, essa desarticulação se iniciou dentro do nível 

estadual de gestão, no final da gestão do primeiro secretário estadual de cultura, 

esporte e turismo, Vitor Hugo (1982-1985). 

Ao contrário do que Rondônia firmou em 1981 com o MEC87 – 

comprometimento em financiar o PRODIARTE após o término do financiamento via 

Governo Federal – o programa teve seu fim confirmado, em 1985, com a promoção 

do novo governador Ângelo Angelim (1985-1987).  

Enquanto o Governo do Estado de Goiás manteve o PRODIARTE pelo 

menos até o ano de 198888, inclusive criando cadeiras administrativas para a gestão 

do programa dentro da estrutura da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás89, em 

Rondônia as gerências das secretarias trataram de desarticular os grupos 

envolvidos. E o que definitivamente deu cabo ao PRODIARTE/25 foi a nova 

administração imposta em maio de 1985. Coincidentemente com o novo arranjo de 

gestão nas esferas federal e estadual de 1985, o Presidente José Sarney (1985-

1990), o Governador Ângelo Angelim (1985-1987) e seu secretário de educação 

Gilberto Teles (1985-1987) inauguraram um período controverso para a história da 

Arte/Educação em Rondônia, pois opiniões irão divergir sobre as políticas para o 

ensino da arte. É o que será descrito a seguir.  

 

4.1.2 1985-1987 

 

Com a posse do vice-presidente José Sarney – em função do falecimento do 

Presidente eleito por voto indireto90, Tancredo Neves – em 15 de março de 1985, 

                                                             
86 Entrevista cedida por Ana Mae Barbosa em 25/04/2013 (ver apêndice A). 
87

 O então secretário de educação e cultura de 1981, Álvaro Lustosa, firmou compromisso de gestão e 
financiamento estadual do PRODIARTE/25 após o encerramento do financiamento federal.   

88
 Decreto nº 3.055, de 3/10/1988. Governo do Estado de Goiás. 

89
 Decreto nº 2.749, de 11/07/1987. Governo do Estado de Goiás. 

90 Em 15 de janeiro de 1985, um Colégio Eleitoral, composto pelo Congresso Nacional e por 
representantes das Assembléias Legislativas, elegeu Tancredo como Presidente do Brasil.     
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uma nova conjuntura foi arranjada no Brasil e em consequência disso o governador 

Jorge Teixeira (1982-1985)91 dá lugar a Ângelo Angelim (1985-1987). Chamado por 

muitos até hoje como governador “tampão” 92, por ser indicado para ocupar o cargo 

até a primeira eleição direta para governador de Estado, Angelim nomeia para a 

Secretaria de Estado da Educação o professor Gilberto Teles (1985-1987)93 e para a 

Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Turismo o professor Abelardo Townes de 

Castro Filho. 

É nesse período que se cria o Ministério da Cultura, separando a gestão de 

educação e da cultura no nível federal. Passam a co-existir ministérios (de Educação 

e de Cultura) com lógica compatível à administração estadual de Rondônia (SEDUC 

e SECET), como também em outros estados, de se separar cultura da educação. 

Essa lógica bifurcada da organização administrativa em educação e cultura 

repercutiu de alguma forma na organização conceitual dessas áreas, como se 

fossem “coisas” que se estruturassem automaticamente sem relações intrínsecas.  

Quanto à essa segmentação, o Secretário de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, Ricardo Henriques, se 

pronunciou no “XV Congresso Nacional da Federação de Arte-Educadores do 

Brasil”:   

O processo de separação - que vem de décadas, pois o “litígio” entre as 
diversas áreas afins existia antes mesmo da criação do Ministério da 
Cultura a partir de uma “costela” do MEC – provocou, em determinados 
momentos, a busca de identidade tanto da educação quanto da cultura 
como temáticas isoladas (HENRIQUES, 2005, p. 22). 
 

A visão bifurcada da administração para educação e para cultura estava 

definitivamente decretada no Brasil e não haverá, oficialmente ou formalmente, a 

partir de então, câmbios de esforços para as inter-relações cultura-arte-educação 

durante um longo período de tempo da gestão rondoniense.  

Essa visão segregada foi adotada tanto por secretários de educação quanto 

por professores leigos que não conseguiram associar cultura à educação por meio 

dos conteúdos artísticos da grade curricular. Passou a ser comum escutar pelos 

corredores da SEDUC, por secretários e técnicos, frases como: “nosso interesse é 
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 Período referente ao governo do Estado, não no Território de Rondônia. 
92

 Termo utilizado por dois dos entrevistados provavelmente para se referir a um governo que foi 
escolhido indiretamente no momento de redemocratização do país. 

93 O Secretário de Educação Gilberto Telles tinham como assessor especial o Prof. Abnael Machado 
de Lima (segundo Informante AE3).  
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com o ensino, não com a cultura!” (Informante AE1)94 – o que se torna um tanto 

incompreensível pela anulação de sentido que a afirmativa traz. 

É correto observar que as estruturas administrativas, com departamentos 

específicos, se mantiveram com poucas alterações na nova gestão. A secretaria 

responsável pela pasta da cultura, a SECET, que naquele período contava com 

departamentos específicos bem claros (cultura, esporte e turismo), continuou com a 

sistematização administrativa criada no governo de Jorge Teixeira (1982-1985). Já a 

SEDUC criou um departamento específico para Educação Física e Desporto, o que 

expõe a identificação da gestão com a área esportiva.  

Por outro lado, as ações em arte e cultura desse período foram pouco 

expressivas, apenas mantendo certo incentivo às já consagradas feiras culturais, há 

muito populares. Há de se considerar que as feiras culturais pouco, ou em nada, 

dependem de políticas públicas e de ações de gestão, pois são decididas e 

produzidas dentro das escolas e pelas próprias escolas. 

Aliás, em termos de História do Ensino de Arte, uma controvérsia se instala 

na gestão de Ângelo Angelim (1985-1987). Professores de Educação Artística e 

gestores atuantes em Arte/Educação têm apontado a descontinuidade de projetos, 

como o PRODIARTE/25, nessa gestão do Estado de Rondônia. Esses mesmos 

profissionais têm exposto a desarticulação dos grupos de trabalho que vinham 

atuando na gestão anterior. E, para agravar a situação, a principal teórica do Ensino 

de Arte e sua história no Brasil, Barbosa (2010), afirma em seu livro A Imagem no 

Ensino de Arte: 

 
Aliás, o ano de 1986 foi especialmente danoso para o ensino da arte no 
Brasil. Ainda em julho de 1986, em um Encontro de Secretários de 
Educação no Rio Grande do Sul, o secretário de Educação de Rondônia 
propôs a extinção da educação artística do currículo, o que foi aprovado 
pela maioria dos secretários presentes [...] [e] foi feito pelo menos no Estado 
de Minas Gerais (p. 1-2, p. 7).  

 

Em entrevista para essa pesquisa, Barbosa comenta sobre esse momento e 

sobre sua publicação: “Eu li sobre esse encontro e fiquei chocada, não havia como 

não denunciar. Estávamos em plena luta pela efetivação da Arte como área do 

conhecimento, então aquilo estava contra tudo que estávamos lutando”95.  
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 Relato de educador entrevistado se referindo às influencias do pensamento da gestão estadual de 
educação deste período. 

95
 Entrevista cedida por Ana Mae Barbosa em 25/04/2013 (ver apêndice A). 



97 

Por outro lado, os alguns gestores locais desse período tendem a negar os 

posicionamentos descritos por Barbosa (2010), apesar de haver certo consenso, 

entre os arte/educadores rondonienses do período, que a gestão educacional 

estadual pouco, ou em nada, se mostrou interessada pelo ensino da arte. 

Dessa forma se instala um dilema: um dos informantes dessa pesquisa nega 

a atuação do secretário de educação de Rondônia junto ao CONSED, no ano de 

1986, enquanto a bibliografia histórica e a experiência dos arte/educadores de 

Rondônia o apontam como responsável por ações de oposição ao ensino da arte.    

Há relatos, concedidos para esta pesquisa, de que houve, ainda em 1986, 

um encontro nacional de secretários estaduais de educação em Porto Velho. E que, 

neste encontro, as pautas passaram pela Educação Artística. Esse período da 

década de 1980 foi bem movimentado para os secretários de educação de todo o 

Brasil. Aconteceram fóruns e encontros espalhados pelo país com os objetivos de 

fortalecer parcerias políticas e de consolidar o Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (CONSED). 

As críticas de Barbosa (2010) também se estendem ao Conselho Federal de 

Educação (CFE) deste período, apontando principalmente a Resolução N.º 06, de 26 

de novembro de 1986, como um texto ambíguo que dissolveu a arte no currículo a 

partir de então. Segundo Barbosa, “o Conselho Federal de Educação condenou a 

arte ao ostracismo nas escolas (2010, p.1)”, pois reformulando o núcleo comum para 

os currículos de 1º e 2º graus, excluiu a área de comunicação e expressão, da qual 

a Educação Artística fazia parte. As influências de desmaterializações da arte no 

currículo, como estas, repercutiram em resoluções nos conselhos estaduais de 

educação. Em Rondônia, uma série de reutilizações e de readequações desses 

posicionamentos aconteceu mesmo após a nova LDB de 1996 (ver 4.2). 

 

4.1.3 1987-1999 

 

Esse grande período de gestão estadual, que inclui três governos (Jerônimo 

Santana [1987-1991], Osvaldo Piana [1991-1995] e Valdir Raupp [1995-1999]) se 

caracterizou por dois vetores paralelos no que envolve a gestão de educação e arte: 

o declínio quase que total da gestão estadual de cultura e as tentativas de se 

estruturar políticas de formação artística livre e de professores da área artística. 
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O primeiro vetor, que se desenhou decadente, se iniciou, ironicamente, no 

governo de Jerônimo Santana (1987-1991), que quando deputado federal, em 1976, 

defendia a criação da Universidade Federal de Rondônia e criticava a formação de 

professores da UFRGS em Rondônia96. O declínio da gestão estadual em cultura 

afetou, com certeza, o crescimento das políticas para a arte e para a educação pela 

arte. Historicamente, as secretarias de educação e cultura estiveram ligadas no 

período do Território e nas primeiras gestões do Estado, além de estarem na mesma 

pasta ministerial até maio de 1985. Em Rondônia o PRODIARTE/25 foi praticamente 

administrado dentro da Secretaria responsável da cultura, a SECET, pois os 

profissionais de Arte/Educação foram quase que totalmente levados para essa 

secretaria no processo de formação do Estado. 

A “desestatização” da cultura em Rondônia teve dois processos: o de 

administração especial e o de administração indireta. O primeiro, que aconteceu sob 

a atuação do governador Jerônimo Santana (1987-1991), transformou a Secretaria 

Estadual de Cultura, Esporte e Turismo, a SECET (1982-1989), em Secretaria 

Especial de Cultura e Turismo, a SECT (1990-1991), subtraindo o corpo do Estado 

da nomenclatura da secretaria e incluindo o termo “especial”. Ao que tudo indica, a 

“especialidade” aqui tem mais um sentido de emergencialidade ou imprevisibilidade, 

como se o Governo estivesse se perguntando o que fazer com a pasta da cultura. A 

resposta veio logo em seguida com a nova administração estadual, no governo de 

Osvaldo Piana (1991-1995), que tornou extinta a secretaria e instituiu a Fundação 

Cultural do Estado de Rondônia (FUNCER)97, o que tornou a administração direta do 

Estado em uma administração indireta, sendo o segundo processo da 

“desestatização” da cultura em Rondônia. 

Nesse processo, principalmente no transporte da administração “especial” 

para a administração indireta, alguns funcionários foram deslocados e projetos 

descontinuados. Neste sentido, em entrevista para essa pesquisa, uma educadora 

que saiu da gestão cultural, nos períodos de fundação, apontou os lados negativos 

da administração indireta de cultura em Rondônia. Segundo ela, o “descaso foi tão 

grande” com a cultura na gestão das fundações, que quando retomou ao trabalho na 

nova secretaria estadual (SECEL), em 2000, já não havia mais nada dos arquivos de 

memória da secretaria de cultura. As fundações culturais que seguiram, entre 1991 e 

                                                             
96 Relatório do MEC anexo ao texto de Albuquerque (2008, p. 113). 
97

 Para lista de órgão gestores de cultura no Estado, ver apêndice B. 
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2000, não se preocuparam em armazenar informações de suas ações e em manter 

o que já havia sido catalogado. Os arquivos os quais ela se referiu tratavam da 

memória cultural do Estado e do Território. 

No governo de Valdir Raupp (1995-1999), mais precisamente em 1997, a 

FUNCER passa por reformulações e ganha uma nova nomenclatura, Fundação 

Cultural e Turística do Estado de Rondônia (FUNCETUR), na tentativa de se 

aglomerar responsabilidades de cultura e de turismo. 

O segundo vetor desse período foi o das tentativas de se criar formação de 

professores de Arte por meio de capacitação e formação artística para jovens e 

crianças por meio de cursos livres. As iniciativas partiram da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, UNIR98, e a Secretaria de Estado da Educação, SEDUC. 

Na década 1990, um grupo de arte/educadores e artistas se organizou 

dentro da estrutura técnico-administrativa da UNIR e passou a integrar um Centro 

Cultural Universitário, o CCU. Esse centro funcionava com ações efetivas junto à 

comunidade externa à universidade e junto à comunidade acadêmica, porém na 

estrutura interna da universidade funcionava em autogestão, pois a reitoria esteve 

desinteressada em dar apoio e se comprometer com a causa artística.  

Uma das primeiras ações do CCU foi a ocupação parcial do prédio da UNIR-

CENTRO, edifício localizado no centro da cidade de Porto Velho. A partir disso, 

cursos artísticos foram criados visando principalmente à integração com a 

comunidade por meio de cursos livres. Trabalharam nessa iniciativa artistas e 

professores de Arte, o que acabou por estabelecer um grupo organizado com 

objetivos comum em arte e em educação. 

Um dos frutos desse grupo foi o “I Seminário de Arte/Educação”99 no Estado 

de Rondônia que ocorreu dentro do auditório da UNIR-CENTRO em meados de 

1993. Foram dois dias de seminários e participaram da mesa a arte/educadora Silvia 

Regina, a arte/educadora Ângela Cavalcante e o teatrólogo Alejandro Bedotti. 

Segundo depoimento, no evento: 

 
[...] o tema do seminário era o ensino da arte na Escola [...]. O público, que 
lotou o auditório, era de professores e de alguns alunos do Curso de 
Pedagogia da UNIR. [...] Nós tentamos reascender a Arte/Educação em 
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 A Universidade Federal de Rondônia foi criada em 1982, pela Lei n. 7.011. Incorporou cursos 
mantidos pela FUNDACENTRO, entidade municipal criada em 1975.  

99
 Baseado nos dados colhidos, pode-se dizer que esse seminário foi o primeiro e também o único. 
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Rondônia, aquela Arte/Educação que começou junto com o Estado, junto o 
PRODIARTE na década de 80 (Informante AE1).

100
 

 

No decorrer da década 1990, e principalmente em seu final, o CCU da UNIR, 

criou e desenvolveu cursos variados. Alguns se estenderam, outros foram mais 

pontuais, a ação educacional livre e gratuita101 esteve presente dentro da instituição. 

Ângela Cavalcante e Alejandro Bedotti mantiveram por quase 10 anos cursos de 

teatro, inclusive com apresentações em um “teatro de bolso” dentro do prédio da 

UNIR-Centro. Silvia Regina mantinha um coral, inicialmente sem faixa etária e 

depois infantil. O Ariel Argobe ministrou cursos de desenho e pintura. Apesar de o 

CCU contar com uma sala ampla e ter certa liberdade de atuação, as necessidades 

culturais dentro da instituição eram maiores. Nesse sentido, o depoimento de uma 

arte/educadora do Centro é esclarecedor: 

 
 A nossa proposta, e isso foi prometido por algumas pessoas [reitores] e 
não foi cumprido, era que aquele espaço todo iria ficar para cultura a partir 
do incentivo ao centro cultural da UNIR. Nós éramos um centro cultural e, 
naquela época, não existiam as pró-reitorias como tem agora. Então a 
nossa proposta era que o centro cultural virasse uma pró-reitoria ou um 
departamento de artes, um departamento que tivesse peso, mas a gente 
não conseguiu.  Acabaram com o centro cultural, foi na gestão do Januário. 
Argumentaram que o centro cultural não tinha utilidade nenhuma. Quando 
fizeram a nova estrutura da UNIR criaram o PROCEA. Mas foi o centro 
cultural que deu origem ao PROCEA. A PROCEA é a pró-reitoria de cultura, 
esporte e apoio ao educando. A gente não queria assim, era pra ser uma 
pró-reitoria de cultura e arte não uma coisa de caráter assistencialista. A 
reitoria esteve essencialmente de costas para as demandas culturais. Até 
hoje se pode observar esse comportamento. Então desde a década de 1990 
que a gente vem lutando pelos cursos de artes na UNIR (Informante AE1).  
 

As ações mais efetivas do CCU duraram até o ano 2004 e os cursos de 

licenciatura em áreas artísticas da UNIR só começaram em 2010. 

Ainda se referindo ao segundo vetor desse período, que se refere à 

formação continuada de professores da área artística, se passará à descrição de 

formações desenvolvidas pela SEDUC de Rondônia. As formações continuadas da 

década de 90 se dividem em dois blocos: as desenvolvidas no Governo Piana 

(1991-1995) e as desenvolvidas no Governo Raupp (1995-1999).  

Obteve-se conhecimento, durante o decorrer do levantamento para esse 

trabalho, de dois cursos em Arte/Educação durante a gestão de Oswaldo Piana 

(1991-1995), mais precisamente desenvolvidos nos anos de 1992 e 1993. O 
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 Informações de entrevista com arte/educadora informante da pesquisa (AE3). 
101 Quando um curso necessitava de professores externos à instituição, o que era raro, se cobrava 

uma taxa para pagamento dos profissionais.   
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primeiro intitulado simplesmente de Curso de Educação Artística102, não negou seu 

caráter tecnicista ao associar o material do curso à “sucata”103 e ao “associar a arte 

à outras disciplinas”.  O segundo curso, que não necessariamente foi desenvolvido 

pela SEDUC/RO, mas provavelmente teve apoio da Secretaria de Estado, 

aconteceu sob a gestão municipal de Cerejeiras, em maio de 1993. Esse curso, 

ministrado pelo professor Judilson Dias, teve uma duração maior que curso de 1992, 

por se tratar de um curso de iniciação teatral e não apenas de uma oficina pontual. 

O segundo bloco de formações se caracterizou por sua abrangência 

estadual e pela duração do programa. Os cursos itinerantes, todos ministrados por 

dois professores das Artes Visuais, percorreram os municípios da BR 364, por 

aproximadamente 3 anos, entre 1995 e 1998. Os professores responsáveis eram 

Tito Tezzari e Suzana Escobar. Suzana, que havia chegado em Rondônia em 1988, 

se formou em Educação Artística pela Universidade de Passo Fundo. Ambos 

funcionários estatutários, os arte/educadores foram “liberados” de suas atuações em 

sala de aula para participar de uma grande parceria entre o SEDUC/RO e os 

secretarias dos municípios.  

Os cursos itinerantes, voltados para a livre-expressão na prática artística, 

duravam cerca de 3 dias em cada município. Todos os cursos eram em Artes 

Visuais e Tito Tezzari já tinha experiência em formação de professores desde a 

década de 80 quando participou do PRODIARTE/25. 

Os professores não têm as contas de quantos cursos foram feitos, de 

quantas cidades foram atendidas e de quantos anos exatamente esse projeto de 

formação de professores de arte durou. Segundo os professores, as dificuldades 

naquela época eram grandes, o tempo era curto e as necessidades na área eram 

enormes. Não dava tempo de parar para registrar o trabalho. De alguma forma a 

necessidade ainda é grande, os governos não tem se preocupado com a formação 

de professores de Arte. 

Neste sentido, os arte/educadores mostraram suas preocupações com as 

questões da formação de professores. Nos relatos foi possível identificar pontos 

críticos em relação à capacitação de professores. Dois pontos são extremamente 

relevantes de serem expostos: a burocracia das instituições em liberar o profissional 
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 Certificados do cursos anexos. 
103 Estudos têm mostrado que a popularização do emprego de “sucata” no ensino artístico está 

relacionada ao período tecnicista de ensino. Ver SCHRAMM (2001).  
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para formação e em aceitar o professor nos cursos de pós-graduação, em função de 

seus vínculos empregatícios, e própria oferta de cursos, que historicamente não tem 

colaborado com a formação de professores.  

Faz-se necessário pontuar que os professores funcionários do Estado que 

procuram cursos de pós-graduação sofrem nas várias instâncias do Governo para 

serem liberados para os estudos. Há relatos de professores que tiveram que passar 

por entrevistas com psicólogos, e em outras esferas da administração estadual, para 

se conseguir liberação não oficial, restando apenas a condição de negociação com 

colegas de trabalho para substituição esporádica em sala de aula. Diz-se que “o 

embargo é tamanho que a maioria aprovada em cursos de pós-graduação fora do 

Estado desiste por falta de apoio da Secretaria de Estado de Educação” 104.     

Ausência de formação continuada do professor em Rondônia é 

generalizada, não é um problema só dos professores de Arte. O Estado tanto 

embarga a formação continuada autônoma105 como não financia a formação 

específica para o professor. Não foram poucos os relatos de que os cursos que a 

Secretaria Estadual de Educação promove, dizendo ser “formação de professores”, 

não são nada além de formação de gestores. A maioria dos cursos financiados é na 

área de Gestão Educacional e/ou Gestão Escolar. Isso é um indicador da 

preocupação voltada para a auto-diplomação, onde os gestores tem destinado verba 

pública para a autopromoção. Esse tipo de financiamento estatal privilegia 

unicamente quem está atuando em gestão, além de manter o professor de sala de 

aula sem chance que melhorar seu trabalho ou investir em pesquisa.  

Os problemas da formação docente em Rondônia, mais graves em áreas 

como a arte, tem se estendido desde a formação inicial, tendo vista que se trata de 

um campo “que tem sido historicamente relegado a uma posição marginal” (EINER, 

2008, p. 81) inclusive no currículo. 

Foi na década de 1990, que o Ensino de Arte se efetiva legalmente como 

área do conhecimento no currículo escolar no Brasil. Em 1996, com a LDB 9394/96, 

a Arte é incluída como “componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” 

                                                             
104

 Informante AE5. 
105

 Aqui formação continuada autônoma, se refere à situação em que o professor que é funcionário do 
Estado, quando se submete a um curso de pós-graduação, não recebe nenhuma segurança por 
parte de seu empregador, tendo de arcar sozinho com os custos e com o gerenciamento do tempo, 
tendo que muitas vezes sacrificar ou o emprego ou o estudo.  
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(BRASIL, 1996). Essa alteração significante ainda ecoa nos dias de hoje pedindo por 

mudanças, o próprio nome da unidade curricular continua, em vários documentos 

oficiais, sendo escrito como Educação Artística ou Artes (esta última nomenclatura 

nunca existiu oficialmente no currículo). Apesar de este parecer um dado 

insignificante diante do problema do Ensino de Arte, a manutenção da nomenclatura 

antiga, ou convencionada sem parâmetro, indica um grave problema de 

desconhecimento da legislação, da história e dos fundamentos deste ensino. 

As repercussões teóricas da Proposta Triangular, fundamentada 

principalmente por Ana Mae Barbosa, influenciaram fortemente os norteamentos 

nacionais para o Ensino de Arte no fim da década de 90. Em 1997, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Arte explicitam que  

 
As idéias de integração entre o fazer, a apreciação e a contextualização 
artística são indicações da “Proposta Triangular para o Ensino da Arte”, 
criada por Ana Mae Barbosa e difundida no País por meio de projetos como 
os do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e o Projeto Arte na 
Escola da Fundação Iochpe (p.31). 
 

Outra publicação do PCN de Arte, de 1998, confirmou esse embasamento 

na Proposta Triangular e, ainda no mesmo ano, o Conselho Federal de Educação 

(CNE), por meio da Câmara de Educação Básica (CEB), estabeleceu com a 

Resolução Nº 3, que as propostas pedagógicas das escolas deveriam assegurar o 

tratamento interdisciplinar e contextualizado da Arte, como componente curricular 

obrigatório (BRASIL, 1998, art. 10, §2). 

 
4.2 DÉCADA DE 2000 
 

4.2.1 2000-2003 

 

O novo Governo de José Bianco (1999-2003) tem seu início com 

preocupações relevantes no que diz respeito à estrutura administrativa do Estado. O 

“enferrujamento” da máquina de gestão estadual foi dado como questão primordial 

do Governo Bianco (1999-2003). Em entrevista para a Editora Municipalista106 o 

secretário de planejamento do Estado desse governo, Arnaldo Bianco, relembra as 

condições da reforma administrativa: 

 

                                                             
106

 Entrevista concedida por Arnaldo Bianco à Editora Municipalista, editada e republicada por O 
Observador, JusBrasil – Notícias Jurídicas, em 2011. http://www.jusbrasil.com.br. Acesso: 15 abr. 
2012.     
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Um novo conceito de gestão era necessário, pois, o tamanho da máquina 
pública havia tornado o Estado inviável do ponto de vista gerencial. A 
simples enumeração dos órgãos da Administração Direta e Indireta de 
Rondônia demonstra que não houve qualquer cuidado com a capacidade 
real do Estado suportar os imensos gastos que esta máquina demandava. 
Eram 11 secretarias, 2 secretarias extraordinárias, 14 órgãos com "status" 
de secretarias, entre coordenadorias, superintendências, casas Civil e 
Militar, Procuradoria, Controladoria, policias Civil  e  Militar,  além  de  mais  
de  160  representações,  agências,  delegacias  ou  escritórios interio-
rizados em todo o Estado, 3 autarquias, 4 fundações e 8 empresas de 
economia mista (http://o-observador.jusbrasil.com.br/). 
 

Termos como “choque de gestão”, “desestatização” e “modernização do 

Estado” dão o tom neoliberal nesse discurso do ex-secretário. A solução proposta, 

entre outras coisas, foi a de “buscar a não concorrência de atividades com a 

iniciativa privada”, o que implicou, segundo ele, na liquidação de 7 empresas de 

“economia mista” da envelhecida máquina administrativa. Essa perspectiva indica 

uma perfeita coerência entre as idéias do Governo de Rondônia com a política de 

privatização do Governo Federal de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 

Porém o conceito de gestão de Bianco (1999-2003) também se caracterizou 

por uma nova configuração da arquitetura organizacional da administração pública 

do Estado de Rondônia. No que confere às áreas educacionais e culturais, alguns 

avanços se estabeleceram, apesar de se manter e se fortalecer a lógica vertical 

hierárquica dos organogramas das secretarias. 

A estruturação das secretarias na reforma administrativa de José Bianco 

(2000), no que se refere às partes de interesse desse levantamento histórico – 

educação e a cultura – foi uma iniciativa que se pode generalizar como positiva. 

Duas ações reformativas, desse contexto, foram a retomada da cultura para a 

administração direta e a reestruturação detalhada da gestão estadual de educação. 

A cultura, em termos administrativos, desde a gestão de Jerônimo Santana 

(1987-1991) foi posta em questão quando transformada em Secretaria “Especial” e, 

com Osvaldo Piana no Governo de Rondônia (1991-1995), passou por 7 anos 

fazendo parte da administração indireta (ver 4.1.3). Com a Lei Complementar Nº 

244, de 4 de janeiro de 2000, ficou extinta a Fundação Cultural e Artística do Estado 

de Rondônia – FUNCETUR – e cria a Secretaria de Estado do Esporte, da Cultura e 

do Lazer – SECEL – com as competências de:  

 
a) coordenação, supervisão e execução das atividades ligadas ao esporte 
amador e profissional; 
b) coordenação, supervisão, e execução da política do lazer; 
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c) desenvolvimento de programas, projetos e atividades ligados ao 
desenvolvimento do lazer comunitário; 
d) promoção, estímulo, difusão e orientação das atividades culturais 
em todas as suas formas e manifestações, bem como preservação do 
patrimônio histórico e cultural de Rondônia (RONDÔNIA, 2000a, art. 
18). 
  

Não se tratou de fato de um avanço, pois como se pode ler no texto a 

proposta, em muito resumida, não dá especificidades necessárias ao campo cultural, 

o termo arte se quer aparece na íntegra de texto. Por conseguinte o órgão se 

estruturou como uma “mini-secretaria”, pois nos anexos da Lei Complementar Nº 

244 consta os 11 cargos destinados à SECEL, incluindo o de Secretário de Estado.     

Quanto à reestruturação da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, as 

possibilidades de articulação em arte/educação foram maiores, a secretaria passou 

a contar, na época, com 1.227 cargos administrativos diretos, a maior estrutura de 

gestão do Estado.  

Mas a organização interna da SEDUC teve determinações legais específicas 

– ao contrário da SECEL – que possibilitaram o desenvolvimento de estruturas reais 

para a atuação em gestão educacional de arte/educadores. O Decreto Nº 9053, de 

10 de abril de 2000, previu a criação de uma unidade de gestão chamada “Projeto 

de Cultura e Desporto Escolar”, subordinada ao Programa de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e da Educação Infantil, que por sua vez era subordinado à 

Gerência de Educação – GE. Ao Projeto de Cultura e Desporto Escolar competia 

“coordenar, executar e controlar as atividades de desenvolvimento da cultura e do 

desporto escolar” (RONDÔNIA, 2000, art. 25). 

Portanto as atuações de várias naturezas artísticas e culturais em nível 

educacional estavam, a partir de então, respaldadas legalmente e com espaços 

certos dentro da administração educacional de Rondônia. Esse departamento de 

gestão, o Projeto de Cultura e Desporto Escolar, se transformou e ganhou grande 

importância dentro da estrutura organizacional da SEDUC, principalmente nas 

gestões de Ivo Cassol (2003-2010). 

Na contramão das novas posturas impostas na reforma administrativa de 

2000 (criação de espaços de gestão em cultura, dentro e fora da gestão estadual de 

educação), o Conselho Estadual de Educação de Rondônia (CEE) articulou 

condições legais negativas para a Arte enquanto unidade curricular. O CEE, na 

Resolução Nº 98 de 2000, diluiu o conteúdo da Arte no currículo do Ensino Médio 

para o Ensino de Jovens e Adultos. Primeiro, no Artigo 11, o CEE transfere o 
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conteúdo “História da Arte” para a unidade curricular História e depois, no Artigo 12, 

determina que “Filosofia, Sociologia e Arte integrarão outros componentes 

curriculares conforme definido no projeto pedagógico da escola”. A lista dos 

componentes curriculares proposta neste documento é: 

 
I – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS: 
Língua Portuguesa; Literatura com ênfase para a brasileira. 
II – CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS: 
Química; Física; Biologia; Matemática. 
III – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS: 
História; Geografia (RONDÔNIA, 2000b, art. 9º).  
 

O texto no qual o Conselho, presidido pelo Prof. Wanderley Trentin, se 

baseou para jogar a responsabilidade no projeto pedagógico da escola é a 

Resolução Nº 3 de 1998 (CEB), que diz que a proposta pedagógica da escola deve 

garantir tratamento interdisciplinar e contextualizado para Arte, como componente 

curricular obrigatório, e não que Arte deve integrar outros componentes curriculares, 

como foi proposto. Essa interpretação da legislação nacional, por parte do CEE, que 

quis justificar a ausência da unidade Arte no currículo (ver citação acima), acaba por 

causar confusão e má compreensão nas escolas sobre a obrigatoriedade da Arte no 

ensino. As tentativas de esvaziamento e subtração da Arte serão percebidas no 

decorrer da década de 2000 por meio outras resoluções do CEE. 

 

4.2.2 2003-2010 

 

A formação continuada de professores estaduais se iniciou com ações 

pontuais que partiram tanto da SEDUC quanto da UNIR, no período a partir de 2003. 

A UNIR estabeleceu parcerias com a Secretaria de Educação de Rondônia que, 

pouco a pouco, passaram a se consolidar e ganhar visibilidade, tanto na capital 

Porto Velho quanto no interior.  

Os cursos de “formação de professores” mais conhecidos entre os 

profissionais estaduais de educação em Rondônia são os de formação voltada para 

gestão tanto administrativa quanto escolar. É notória a insistência dos secretários de 

educação em acentuar que estão fazendo formação de professores, que estão 

investindo em formação continuada dos professores, quando na verdade financiam e 

incentivam a formação em gestão.  
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A Universidade Federal de Rondônia inaugurou as especializações lato 

sensu para os profissionais da SEDUC entre 2002 e 2003. A partir daí outros cursos 

nessa mesma perspectiva de gestão transitaram nos currículos dos profissionais 

estaduais de educação. 

Outras iniciativas de formação continuada que se desenvolveram no 

Governo de Ivo Cassol (2003-2010) foram as conhecidas “Semanas de Formação 

da SEDUC”, em sua maioria realizadas no auditório de um hotel da cidade de Porto 

Velho. Um arte/educador que trabalhou com oficinas em uma dessas formações 

relembra: 

Foi uma semana de oficinas. Vinham professores do interior do Estado para 
fazer as formações. Ficavam hospedados no próprio Rondon Palace Hotel. 
Minha turma tinha 35 alunos-professores. Neste período o tema da semana 
era o Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Vários professores da UNIR 
também vinham participar como formadores e palestrantes. Essa campanha 
de formação continuada acontecia sempre, mas eu só lecionei uma vez 
(informação verbalizada por informante tipo AE). 
 

Muitas especulações a respeito desses eventos se construíram entre os 

professores e nos espaços de gestão. Não são poucas as afirmativas, observadas 

no decorrer dessa pesquisa, de que a dispensa financeira nesses eventos era muito 

alta e de que as semanas de formação pouco contribuíram para resolver os 

problemas efetivos da formação docente no Estado além de que pouca atenção se 

voltava para a área educacional artística. 

Aliás, importância para a área da arte e da cultura tanto na gestão 

educacional quanto na gestão cultural se tornou preocupante nas ações de 

organização e reestruturação promovidas pelo Governo do Estado nesse período. 

Um exemplo disso foi a alteração do quadro de cargos da Secretaria de Estado do 

Esporte, da Cultura e do Lazer em 2007.  

A merecida reforma da SECEL – já considerada como uma mini-secretaria 

desde a sua formação em 2000 – apresentou uma grande desproporção de 

distribuição de cargos por área de atuação. Com a Lei Complementar Nº 367/07, o 

governador Ivo Cassol alterou o quadro de cargos da SECEL de 11 para 72 Cargos 

de Direção Superior (os famosos CDS)107. O problema agora se concentra na 

proporção da distribuição de cargos de uma secretaria que se responsabiliza por 3 

                                                             
107

 Os CDS, Cargos de Direção Superior, são alvo tanto de críticas quanto de desejo na “máquina” 
administrativa do Estado de Rondônia. Esses cargos de confiança, muitas vezes usados como 
moeda de troca de resposta às coligações eleitoreiras, são acusados de atrasar os concursos 
públicos e de serem lugares de rotatividade que atrapalham o andamento das políticas públicas.     
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áreas: Esporte, Cultura e Lazer. Foram apenas 4 novos cargos para a área cultural e 

nenhum para contrato de arte/educador, o que já era uma orientação do Ministério 

da Cultura. Todos os outros cargos se concentraram no Lazer e, principalmente, no 

Esporte. Nesse sentido, as argumentações de um informante (AE7) dessa pesquisa, 

se referindo às problemáticas político-administrativas no que envolvem o 

financiamento em gestão, são enfáticas: “quando defendo um maior financiamento 

na gestão cultural, os chefes diretos me respondem que ‘cultura não enche urna, 

esporte é que dá voto” (informação verbalizada). 

Tendo como exemplo esse caso em que a gestão cultural acaba pegando 

“carona” nas decisões que privilegiam, em alguns momentos, a área esportiva, outra 

determinação em gestão educacional do governo Cassol (2003-2010) surpreende: a 

transformação de um projeto que se encontrava no fim da fila hierárquica 

administrativa em uma coordenadoria subordinada apenas ao gabinete do secretário 

de educação. Trata-se do “Projeto de Cultura e Desporto Escolar” criado na reforma 

administrativa do Governo Bianco (2000). Esse era subordinado a um Programa e 

depois à uma Gerência e depois ao Gabinete. Na segunda gestão governamental de 

Ivo Cassol (2007-2010), o referido Projeto foi elevado à Coordenadoria de Esporte e 

Cultura Escolar (CEC). Segundo relatos de informante dessa pesquisa, “é provável 

que o orçamento financeiro da CEC fosse maior que o da Secretaria Estadual do 

Esporte, da Cultura e do Lazer, a SECEL” (informante AE7).  Pôde-se constatar, em 

várias entrevistas, que o interesse governamental, e do gabinete da SEDUC, em 

relação à CEC era centralizado em ações do esporte, tendo em vista que o JOER, 

Jogos Escolares do Estado de Rondônia, era um evento de grande visibilidade 

administrativa e envolvia grupos esportistas com reivindicações já consolidadas. 

O quadro da CEC era divido em dois grupos: a Coordenação de Esporte e a 

Coordenação de Cultura, mas esse organograma interno era “extra-oficial” e, ao que 

tudo indica, de forma proposital. Sendo que as forças estavam concentradas na 

parte esportiva, não havia interesse em oficializar a estrutura, talvez em função de 

uma negativa em incorporar profissionais da cultura. O quadro de gestão da CEC só 

passou a incorporar arte/educadores no fim do governo Cassol (2010), quando a 

Coordenadoria estava prestes a ser desativada pelo governador Confúcio Moura 

(2011-atual). 

Em função das reivindicações de um assessor técnico e professor de Arte da 

Representação de Ensino (REN/SEDUC), professor Arlo Ferracini, que a CEC 
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passou a convidar arte/educadores para fazer parte de seu corpo administrativo para 

gestão em educação/cultura. Ele mesmo vinha trabalhando na criação de políticas e 

na gestão para o Ensino de Arte na REN/SEDUC a partir da segunda metade da 

década de 2000. Em suas próprias palavras ele descreve sua atuação junto à 

SEDUC:  

É de minha responsabilidade a assessoria técnica no Setor Pedagógico da 
Representação de Ensino do Município de Porto Velho-RO, coordenando as 
atividades de Orientação Educacional, Elaboração, Implementação e 
Análise de Projetos Educacionais, compreendendo o nível Fundamental, 
Médio, Tecnológico e Superior. Coordenação de Arte (compreendendo as 
Artes Visuais e Audiovisuais, o Teatro, a Arte Circense, a Dança e 
Música), e Cultura. [...] Membro da Comissão destinada à elaboração de 
Pareceres Técnico-Pedagógicos de livros e/ou apostilas didáticos, 
paradidáticos, técnicos e literários, considerando à necessidade de 
aquisição de acervos bibliográficos para atender às unidades escolares da 
rede pública estadual, com base na PORTARIA N. 0656/09-GAB/SEDUC, 
Porto Velho, 17 de abril de 2009 e PORTARIA N. 0647/10-GAB/SEDUC, 
Porto Velho, 13 de maio de 2010 (informado por Arlo Ferracini em 
plataforma currículo lattes, http://lattes.cnpq.br/1769429582789173, grifo 
nosso). 
 

Em 2006, o referido professor escreveu e executou um projeto de 

Arte/Educação para a Escola Estadual de Educação Especial Professor Abnael 

Machado de Lima (Centro de Ensino Especial/CENE). Esse projeto intitulado 

“Oficina de Arte” tinha como objetivo a produção artística na educação especial. 

Segundo um informante da pesquisa (informante AE5), a Gerência de 

Ensino (GE) da SEDUC recebeu do MEC, em 2007, a tarefa de elaborar o 

Referencial Curricular de Ensino Fundamental e de Ensino Médio para Rondônia e o 

professor Arlo Ferracini foi convocado para coordenar a elaboração dos conteúdos 

de Arte. Porém a GE protelou o pedido e uma equipe para elaboração do 

Referencial Curricular de Arte só foi de fato montada em 2010. 

É nesse contexto, fim da década de 2000, de tentativas de retomada do 

espaço de reivindicações para o reconhecimento teórico e prático da Arte na 

educação, de sua estruturação como unidade curricular e sua efetivação como área 

do conhecimento, que reflexos da Resolução Nº 98 de 2000 (CEE/RO), com seu 

conteúdo ambíguo, ainda repercutem como ordem do dia. Os avanços legais do 

Ensino de Arte (LBD 9394/96) passam a contraditoriamente conviver com 

determinações sintomáticas, porém também legais. É o caso da estrutura dos 

“provões” destinados a estudantes retidos no final do ensino fundamental e do 

ensino médio. Um dos documentos que regulam esse tipo de aferição de 

conhecimento de estudantes é o Edital Nº 3 de 2009 do Gabinete da SEDUC. Nesse 



110 

documento há referência à Resolução Nº 98/00 (CEE/RO) e o que o Edital determina 

é que “os conteúdos de Arte serão inseridos no componente de História”, da mesma 

forma que a Resolução de 2000 propõe. Sem falar que o Edital propõe que o 

conteúdo de Arte só exista na prova do Ensino Fundamental ignorando que o 

“ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis 

da educação básica” (LDB 9394/96, grifo nosso).   

Ora, se a Proposta Triangular é um dos norteadores principais para as 

abordagens educacionais em Arte no Brasil e nela se inclui a ação da 

contextualização da obra de arte, que contextualização é essa? A principal 

contextualização tem sido a histórica. Porém Barbosa (1997) aponta que a 

contextualização da obra é ampla e não se finda na História da Arte ou na 

contextualização histórica. “A contextualização pode seguir diferentes caminhos, 

pode ser contextualização histórica, social, política, comunitária, ecológica (p.12)” 

etc. Portanto, do ponto de vista teórico a Resolução Nº 98/00 do CEE/RO não se 

adéqua, pois retira o conteúdo de “História da Arte” do componente curricular “Arte” 

e determina que seja ele trabalhado na unidade curricular “História”. Não trata aqui 

de negar a interdisciplinaridade, absolutamente, pois enriquecedor seria se a arte 

não fosse negada no currículo escolar, muito menos em áreas afim como a História. 

A questão que se impõe é que a unidade curricular Arte é subtraída do currículo do 

Ensino Médio do EJA nessa Resolução do CEE/RO Nº 98/00 (ver 4.2.1), pois não é 

incluída nas áreas do conhecimento “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”. 

Dessa forma, o repasse do conteúdo “História da Arte” para a unidade curricular 

História é uma conseqüência, é um sintoma da negação da unidade curricular Arte 

na Resolução de 2000 (CEE).       

A influência da Resolução Nº 98/00 do CEE de Rondônia não pára por aí. 

Em 2010, sua ambiguidade foi ratificada com a Resolução, do mesmo Conselho, Nº 

827/10. Dessa vez, o CEE não usa a Resolução de 2000 (Nº 98) como referência e 

sim novos referenciais legais nacionais, entre eles estão a LDB 9394/96, os 

Pareceres CNE/CEB Nº 11/2000, 6/2010 e 7/2010, e as Resoluções CNE/CEB Nº 

3/2010 e 4/2010. Essa Resolução do CEE, a de Nº 827/2010, conseguiu reunir em 

um único documento a maioria das contradições cometidas no decorrer da década 

de 2000 no que se refere ao Ensino de Arte no EJA. São elas: a) a compreensão de 

que os conteúdos de Arte devem integrar outros componentes curriculares 

conforme a Proposta Pedagógica/Projeto Pedagógico da Escola – enquanto o que a 
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Resolução do CNE Nº 3/98 diz, na verdade, é que a proposta pedagógica da escola 

deve garantir tratamento interdisciplinar e contextualizado para Arte, como 

componente curricular obrigatório; b) a determinação que Arte não deve trabalhar 

com História da Arte e sim a unidade curricular História – o que se opõe a toda teoria 

da Arte/Educação no Brasil; c) a compreensão de que culturas indígena e africana 

não fazem parte do conteúdo da área artística – se opondo ao que determina a Lei 

Nº 11.645, de 10 de março de 2008, que diz que esses conteúdos devem ser 

trabalhados, em especial, nas áreas da educação artística.   

As repercussões da Resolução do CEE Nº 98/00 influenciaram de fato o 

cotidiano da escola e chegaram a alterar rumos de carreira profissional de 

professores de Arte. Em entrevista para essa pesquisa, uma professora de Arte 

(informante AE6) confessou que as pressões na área artística no cotidiano da escola 

fizeram que ela cursasse uma nova graduação em História, pois estava receosa de 

que o esvaziamento completo da unidade curricular Arte a fizesse perder aulas. 

Dessa forma ela teve que se resguardar caso o CEE tomasse uma decisão mais 

incisiva contra a Arte no currículo.    

No final da década de 2000 algumas parcerias para formação de 

professores foram essenciais para a mudança do panorama do Ensino de Arte no 

Estado de Rondônia. Em 2008, uma parceria da UFRGS com a UNIR, criou 3 pólos 

de educação à distância em Rondônia para uma licenciatura em Música. O curso 

oferecido pela UFRGS se estabeleceu a partir da Resolução do Conselho 

Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – Nº 34 

de 2005 e os pólos em Rondônia se localizavam na Escola de Municipal Jorge 

Andrade, no Campus da Universidade Federal de Rondônia, ambos em Porto Velho, 

e na Secretaria Municipal de Educação – SEMED – do Município de Ariquemes. 

Esse curso de licenciatura em Música à distância tinha como objetivo a 

formação de professores já atuantes nas redes públicas nos anos iniciais do ensino 

fundamental e no ensino médio. A abrangência do curso oferecido pela UFRGS 

atendeu além do próprio Rio Grande do Sul, os estados de Santa Catarina, Espírito 

Santo, Bahia e Rondônia. 

Essa formação foi uma experiência de sucesso tanto para UFRGS quanto 

para a formação de professores no Estado de Rondônia. Os resultados do Município 

de Ariquemes são citados como um dos exemplos frutíferos pela própria 

Universidade do Rio Grande do Sul (www.prolicenmus.ufrgs.br).   
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Outras formações de professores na área artística foram firmadas em 2009 

com a UnB de Brasília, também direcionadas à formação de professores atuantes na 

rede pública de ensino. Foram dois novos cursos: Licenciatura em Teatro e 

Licenciatura em Artes Visuais.  

Durante a pesquisa de campo, os depoimentos de duas informantes (AE1 e 

AE6) apresentaram um retrato do momento da instalação desses cursos e do 

comportamento institucional de implantação e divulgação das licenciaturas. Um dos 

relatos revela que a implantação dos cursos não foi uma iniciativa da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) e sugere que os cursos foram “quase” impostos pelo 

MEC. Segundo esse depoimento a UNIR ainda não deu importância para as 

licenciaturas, mas recebeu os cursos tendo em vista o repasse de materiais. “Os 

cursos de Artes Visuais e Teatro não dão recursos financeiros para a UNIR, mais dá 

material. Todo material, inclusive bibliográfico, dos cursos a distância vai ficar para 

UNIR” (informante AE1). 

Outro informante da pesquisa (AE6), que acompanhou o processo de 

divulgação dos cursos, se mostrou preocupado quanto à maneira de como os cursos 

foram divulgados pela SEDUC. Já que os cursos destinavam-se a professores 

atuantes na rede estadual e municipal de ensino, a UNIR deixou a publicidade por 

conta dessas instituições. O informante explica que: 

 
A informação é para alguns: é pra quem tem acesso ao gabinete, é pra 
quem é amigo de alguém [...]. É direcionada. Para minha surpresa, várias 
pessoas que entraram nesses cursos de graduação – pois era uma 
preocupação do governo federal e do estado em suprir a necessidade atual 
– não estavam na rede ou não tinham vínculo com a disciplina [Arte]. Filhos 
de gente da UNIR, pessoal da secretaria [SEDUC]. Essas pessoas 
ingressaram. Foi feito um processo seletivo para 50 alunos para cada área, 
desses 50 alunos agora só tem uma miséria de gente. São pessoas que 
inseriram no programa para ganhar um título e achava que a coisa era fácil. 
Agora tem apenas 2 recém-formados em Artes Visuais. Resumo, 7 alunos 
ficaram, mas era para ser 50 (informante AE6)

108
. 

 

O descontentamento dos profissionais compromissados nessas formações 

também ocorreu na formação em Teatro na mesma parceria com a UnB. Nesse caso 

a quantidade de alunos, que inicialmente era de 47 para 50 vagas, “caiu para cerca 

de 15 alunos” (informante AE1). Na Licenciatura de Teatro também ocorreu o 

ingresso de alunos de fora da rede estadual e municipal de ensino, o que é 

                                                             
108 No período da realização dessa entrevista, a turma de Artes Visuais ainda não havia por completo 

defendido os Trabalhos de Conclusão de Curso.    
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apontado pelos informantes dessa pesquisa como o principal agravante na evasão 

nos cursos. 

 

4.3 RETOMADA DE 2010 

 

O fim da década de 2000 foi marcado pelas contradições no Ensino de Arte 

em Rondônia tanto no que se refere à legislação proposta pelo CEE/RO quanto no 

atendimento da demanda de formação de professores de Arte, principalmente na 

parceria entre a UnB e a UNIR. Porém outras ações podem ser consideradas como 

relevantes no fim da década de 2000. O trabalho de sujeitos isolados envolvidos em 

gestão e na criação de políticas educacionais também se destaca no contexto de 

2010.  

É nesse período que a SEDUC, por meio da sua então Coordenadoria de 

Esporte e Cultura (CEC), passa a incorporar arte/educadores e educadores 

compromissados com cultura em seu corpo administrativo. Entre os principais atores 

dessa CEC estão os professores, Claudiovane Lacerda, Meire Ferracini e Arlo 

Ferracini. Este último professor já vinha desenvolvendo uma série de trabalhos no 

campo da gestão em Arte/Educação na Representação de Ensino, a REN/SEDUC. 

Entre os materiais desenvolvidos pelo professor Arlo Ferracini estão os 

documentos: Orientações para o professor de Arte na construção de Projetos 

Políticos Pedagógicos das Escolas (REN – 2010); Projeto Pedagógico de Música 

(REN – 2010); Projeto Pedagógico de Dança (em parceria com a Prof.ª Ana Cléa L. 

Rocha – REN – 2010); Proposta de Oficina e Apostila de Desenho e Pintura na 7ª 

etapa do Projeto de Resgate Social dos Apenas – “Ressoar” Oficina de 

Arte/Educação em Presídios de Porto Velho (REN – 2010); Plano de Ação de 

Serviço de Arte e Cultura com o objetivo de Instrumentalizar os professores atuantes 

na Rede Estadual de Educação, sob a jurisdição REN de Porto Velho, com uma 

habilitação equivalente: onde linguagem e metodologia são direcionadas à 

Arte/Educação (REN – 2010).  

É importante ressaltar que nem todo o material produzido teoricamente e 

tecnicamente teve sua execução firmada. Os trâmites da gestão seguem lógicas, 

legislações e protocolos que demandam tempo e vontade política. Por isso, sem um 
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aparato legal que embase ações de gestão, e também disponibilidade de verba e 

pessoal, os serviços elaborados (projetos) tendem a ficar no papel.  

O material de maior importância, dentre os trabalhos elaborados pelo prof. 

Arlo Ferracini e sua equipe, foi o Referencial Curricular de Arte109. Esse material já 

havia sido exigido pelo MEC desde 2007, mas em função do prazo ter sido 

estendido os trabalhos para o Referencial só foram retomados em 2010. 

Para o desenvolvimento desse norteador estadual foram convocados vários 

professores de Arte que estavam trabalhando na rede estadual de ensino. Os 

profissionais do Ensino de Arte, coordenados pelo prof. Arlo Ferracini, foram 

Claudiovane Lacerda, Suzana Escobar, Tito Tezzari, Érika Almeida e Meire 

Ferracini. Esse trabalho deveria ter sido feito junto a toda comunidade escolar, 

porém como a liberação para sua elaboração só foi dada muito próximo ao prazo 

máximo de entrega, os professores tiveram que trabalhar intensivamente para 

cumprir a tarefa dentro da data, fim da gestão do Governo de Ivo Cassol (2010). 

O professor Arlo Ferracini já vinha fazendo uma pesquisa regional para a 

elaboração do Referencial de Arte, inclusive entrando em contato com vários artistas 

de Porto Velho e região, traçando um diagnóstico para arte e cultura no Estado. Um 

exemplo disso foram as análises sobre o artesanato rondoniense, elaboradas pela 

profissional de artes visuais Silvia Feliciano, levadas em consideração na elaboração 

do Referencial. 

Segundo um informante da pesquisa (AE6), o trabalho do Referencial de 

Arte realizado pelo grupo coordenado pelo prof. Arlo Ferracini se tornou “refém” da 

gestão, pois o objetivo era que houvesse a participação efetiva dos professores de 

Arte de toda a rede, mas as instâncias superiores de gestão pressionaram para que 

o trabalho fosse feito às pressas:  

 
A elaboração da proposta curricular, por incrível que pareça, foi feita de 
maneira totalmente irregular no final do Governo de Ivo Cassol [...]. Estava 
no final do mandato e tinha que ser “à toque de caixa”. Coisa que deveria 
ter sido feita em um ano foi feito em um mês. Completamente irregular. Foi 
feito esse referencial no período do Cassol e agora o Governo Confúcio 
refez o trabalho junto com os professores em apenas 2 horas nas escolas! 
Os professores deveriam apresentar propostas para alteração uma semana 

                                                             
109

 Não foi a primeira vez que se tentou elaborar um Referencial para o Ensino de Arte na Secretaria 
de Educação do Estado de Rondônia. Antes disso, houve em 1984 a criação da Gerência 
Currículos e Programas que elaborou conteúdos por série, o documento foi publicado e distribuído. 
Também em 1981, ainda no Território de Rondônia, um grupo de Arte/Educadores teria se reunido 
para escrever um Referencial de Arte para o Estado que estava em implantação. O documento foi 
impresso mais não foi distribuído.      
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depois. Então estamos constantemente refazendo o trabalho. O trabalho 
feito na época do Cassol durou um pouco mais que 15 dias o que também 
não estava certo. Apesar de ser muito bonita a proposta foi feita muito 
rápido. O trabalho deveria ser feito democraticamente com a participação do 
professor, com fóruns de discussão. No período de outubro a novembro 
[2010] os fóruns só ficaram abertos dois dias. Então o processo que era 
para ter começado em março, só foi finalizado em dezembro (informante 
AE6)

110
.  

 

Como se pode observar, houve um fator problematizador na construção 

desse Referencial Curricular de Arte: a má gerência das ações. Apesar disso o 

documento ficou pronto e após sua publicação no início de 2011 passou por uma 

revisão participativa junto aos professores. 

Este Referencial foi, sem dúvida, o documento mais importante para o 

Ensino de Arte em Rondônia da década de 2000, mas outros materiais foram 

produzidos na CEC/SEDUC e entre eles estão: o Projeto na Diversidade das 

Expressões Artísticas111 para a inclusão das produções artísticas e culturais de 

grupos como indígenas, quilombolas, ribeirinhos (povos da floresta) e pessoas com 

necessidades especiais; Projeto Fanfarras e Bandas Escolares112; FLIRO: Projeto 

Feira Literária Internacional de Rondônia113 entre outros projetos. 

Como a Coordenadoria de Esporte e Cultura (CEC) da SEDUC não tinha um 

organograma interno, com especificações dos cargos e suas competências, os 

técnicos passaram a partir de 2010 a elaborar uma Minuta de Decreto para ser 

apreciado pela SEDUC e consequentemente aprovada para regulamentar o setor. 

Porém, a Minuta não saiu da coordenadoria, pois CEC teve suas ações suspensas 

em 2012, com o Decreto Nº 16.849, voltando a ser subordinada à Gerência de 

Educação. Com isso todos os projetos elaborados por aquela coordenadoria foram 

suspensos e o grupo de arte/educadores foi desarticulado.        

Por outro lado, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) deu um passo 

importante para a formação de professores de Arte em 2010: a implantação das 

licenciaturas em Artes Visuais, Música e Teatro. A proposta da abertura de cadeiras 

acadêmicas na área artística já vinha sendo defendida por profissionais da UNIR 

desde a década de 1990 com o grupo que integrava o Centro Cultural Universitário 

(CCU). Mas somente com o Projeto do professor Nilson Santos os cursos de 

                                                             
110

 Entrevista realizada na 2ª semana de setembro de 2012. 
111

 Projeto finalizado em 2011 e elaborado por Arlo Ferracini, Meire Ferracini, Claudiovane Lacerda e 
Érika Almeida.  

112 Projeto elaborado por Arlo Ferracini e Claudiovane Lacerda.  
113

 Projeto elaborado por Arlo Ferracini e Claudiovane Lacerda. 
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licenciatura entraram para o vestibular da UNIR em 2010. Nos projetos dos cursos 

trabalharam inicialmente o prof. José Lopes Júnior (UNIR), o prof. Nilson Santos 

(UNIR) e a prof.ª Suzana Escobar (SEDUC).  

Foram oferecidas 60 vagas em 2010: cada área artística, Artes Visuais, 

Música e Teatro, ficaram com 20 vagas e todas em Porto Velho. Em 2011 a UNIR 

ampliou 40 vagas de Música para o Município de Ji-Paraná. Em 2012 não houve 

oferta de vagas e em 2013 novamente 60 vagas para Porto Velho, distribuídas nas 3 

áreas artísticas.  

A realidade dos cursos não tem sido fácil desde sua implantação, há falta de 

professores, de instalações para as aulas, de dependências para departamento e 

outros recursos. A ausência da oferta dos cursos em 2012 sinaliza a baixa procura 

por esses cursos em 2010 e em 2011. Um informante dessa pesquisa aponta os 

problemas apresentados logo na implantação das licenciaturas: 

 
Quando foram colocados no vestibular de 2010, os cursos não tinham nada, 
mas nada mesmo! Só um professor já estava certo. E ele nem tinha feito 
concurso específico para os cursos novos. Estava lotado na área de letras. 
Então os cursos iriam começar e ainda não existiam professores 
contratados pela UNIR (informante AE1). 
 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa o contexto das licenciaturas 

artísticas da UNIR em pouco se alterou. No momento algumas reivindicações tem se 

instalado nos departamentos desses cursos, como da oficialização das instalações 

da UNIR-Centro como espaços permanentes das licenciaturas. 
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5 ANÁLISE DAS POLÍTICAS E DA GESTÃO DO ENSINO DE ARTE NO ESTADO 

DE RONDÔNIA 

 
A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de 
exceção” em que vivemos é na verdade a regra geral. 
Precisamos construir um conceito de história que 
corresponda a essa verdade (BENJAMIN, 1985, p. 226). 

 

A criação do Estado de Rondônia tem sido motivo de discussões 

controversas a respeito de atribuições gloriosamente exageradas à figura do 

governador Jorge Teixeira (1982-1985)114 de um lado e o reconhecimento dos 

méritos dos outros governadores do Território por outro lado, especialmente na 

oposição a Jorge Teixeira por simpatizantes do governador precedente Humberto 

Guedes (1975-1979). 

Tem-se atribuído o inchaço populacional do Território/Estado de Rondônia 

às investidas de Jorge Teixeira e do Governo Federal em ocupar as áreas de 

fronteira e os “confins” do Brasil. Tem-se dito que Teixeira não deu a devida atenção 

à criação de uma estrutura para a ocupação territorial acelerada. Também se tem 

atribuído a Humberto Guedes a preparação inicial para a passagem de Rondônia de 

Território à Estado. E, por outro lado, tem-se elevado o Governador Teixeira à 

categoria de pioneiro115 e herói desbravador.  

Não há dúvidas de que muitas das parcialidades exibidas acima têm sua 

origem no intenso partidarismo do período. A divulgação de acusações aos 

governos tem percorrido a história de Rondônia. As guerras político-partidárias não 

são novidades dos ares contemporâneos dos meios de comunicação e da estrutura 

estatal rondoniense. As consequências dos partidarismos foram gravemente 

refletidas nas gestões estaduais de Rondônia, inclusive dentro da educação e da 

cultura, âmbito da pesquisa. 

O próprio governador Teixeira tentou amenizar os ânimos de seus 

opositores em seu discurso de tomada de posse em 19 de abril de 1979: “Há muito 

ainda por fazer, embora o meu dileto Coronel Humberto Guedes muito tenha feito 

por Rondônia” (SOUZA, 2012, p. 36).  

                                                             
114

 Período referente ao governo do Estado, não no Território de Rondônia.  
115

 Há de se rever as aplicações do termo pioneirismo no desenvolvimento do Estado de Rondônia 
em seu contexto amazônico, as origens de sua aplicação, os sentidos de decorrer dos tempos e a 
coerência de seu uso nos dias atuais. Há de se verificar, outrossim, as relações de dominação e 
exploração agregadas à utilização do mesmo e seus reflexos nos discursos de contexto neoliberal.   
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Já Humberto Guedes (1975-1979), dando conta da perseguição política que 

os antigos funcionários do Território passaram a sofrer na gestão Teixeira (1979-

1981)116, escreveu e publicou uma carta intitulada Aos Amigos de Rondônia onde, 

segundo o jornalista Montezuma Cruz117, “acusou seu sucessor [Jorge Teixeira] de 

‘haver detratado a sua administração e perseguir aqueles que pertenceram à sua 

equipe de trabalho”. A carta teria sido divulgada em Porto Velho em 12 de outubro 

de 1982 e nela Guedes ainda complementa que não poderia continuar em um 

partido cujos dirigentes em Rondônia tratam aqueles que o apoiaram como 

adversários políticos (CRUZ, 2011, p.1). 

A perseguição política tem se configurado, entre outras coisas, como 

assédio moral, exoneração e constante deslocação de servidores na estrutura 

estatal. Em Rondônia não é incomum que na gestão educacional servidores, e seus 

grupos de trabalho, tenham seus projetos embargados por situações similares. Na 

prática da gestão em educação o servidor (geralmente o professor) pode ser 

afastado de suas atividades, sendo deslocado para sala de aula e, alguns casos, 

para uma “escola o mais distante possível de sua moradia”118.  

A descontinuidade das ações em educação, a queima de arquivo, o descaso 

com a memória administrativa caracterizam, na prática, a ação da perseguição 

política e partidária dentro dos prédios da administração pública em educação e 

cultura. Uma possível prova disso é a ausência histórica de um setor administrativo 

que tome conta da memória das secretarias. Não há onde armazenar os projetos 

desenvolvidos nas três décadas de governo, não há sequer uma lista oficial, dentro 

do Memorial da SEDUC, dos secretários de educação que passaram por essa 

secretaria119 e todo esse desserviço de memória inviabiliza quase que totalmente a 

Lei de Acesso à Informação120. Cada gestão tem seus arquivos subtraídos do 

acesso público e das gestões futuras. Não há como continuar projetos ou conhecer 

a memória dos setores administrativos por meio de documentação. O arquivo 

“morto” do Governo também é um inviabilizador na medida em que armazena papéis 

que já passaram por triagens de censura e de queima de arquivo. Arquivos 

                                                             
116 Período referente à gestão do Território de Rondônia. 
117

Jornalista e Editor da coluna Amazônias do Jornal Eletrônico Gente de Opinião. 
118

 Informação verbalizada (Informante AE3). 
119

Até 10 de novembro de 2012 a lista de secretários, solicitada para essa pesquisa, não tinha sido 
liberada pela SEDUC/RO porque os funcionários do Memorial da instituição desconhecem a 
existência da mesma.  

120
Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
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importantes são semanalmente dispensados pela SEDUC/RO, não se sabe se vão 

para o arquivo do Governo ou outro destino.  

Além de embargar a construção de bancos de dados coesos e o acesso a 

eles, o descaso e o partidarismo, na história da educação em Rondônia, também 

inviabilizaram uma cronologia lógica de continuidade de políticas educacionais dos 

governos, além de terem negligenciado a construção de políticas de Estado para 

educação e cultura. Pode-se considerar um exemplo disso o abandono do programa 

PRODIARTE na troca de governo de 1985 e a dissolução da CEC/SEDUC a partir 

de 2011.  

A suspensão do programa PRODIARTE em Rondônia foi uma quebra de um 

acordo, firmado em 1981, entre o Governo de Rondônia e o MEC. Pode-se dizer que 

o partidarismo da gestão de Ângelo Angelim (1985-1987) não permitiu que seu 

gestor em educação continuasse um programa que consideravam ser do governo 

anterior. O PRODIARTE encerrou suas atividades, então, em função de uma lógica 

constante em políticas essencialmente partidárias: a vaidade do poder.  

Já a dissolução da Coordenadoria de Esporte e Cultura (CEC) da SEDUC, 

em 2012, não se prendeu somente a uma questão de desfazer o que o Governo 

anterior, de Ivo Cassol (2003-2010), elegeu como estrutura administrativa, mas 

também a uma questão de visibilidade, pois não haveria mais sentido manter um 

departamento que não mais atendesse à perspectiva eleitoreira. Ou seja, a 

existência da CEC só fazia sentido enquanto tratava de assuntos esportivos, como o 

JOER (Jogos Escolares do Estado de Rondônia)121, e no momento em que o 

departamento passou a incorporar arte/educadores, e envolvidos em gestão cultural, 

a CEC foi transformada. O que acentua essa identidade atribuída à CEC é a 

negação institucional geral aos projetos culturais elaborados entre 2010 e 2012 na 

Coordenadoria de Esporte e Cultura. Em nota para pontuar sua gestão, o ex-

secretário de educação Júlio Olivar justifica sua decisão em agosto de 2012: 

 
Quando cheguei à SEDUC, havia muitas pendências e queixas em relação 
à Coordenadoria de Cultura e Esporte (CEC), que promovia o JOER, evento 
viciado e marcado por roubalheiras. Não tive dúvidas. Até que 
conhecêssemos todos os procedimentos, o melhor a ser feito era cancelar o 
jogos e, com isso, promover uma economia acima de R$ 11 milhões. Criei 
as Olimpíadas Escolares de RO, com nova roupagem em relação ao que 
era o JOER e despesas absolutamente controladas. Só em mídia, deixamos 

                                                             
121 O Governo de Confúcio Moura, na figura de seu secretário de Estado da educação Júlio Olivar, 

determinou que o JOER fosse extinto e outro tipo de evento esportivo fosse estabelecido. 
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de gastar mais de R$ 2,5 milhões em relação ao Governo anterior 

(http://www.rondonoticias.com.br/lerColuna.php?id=742). 
 

Mas em contraponto, no mesmo discurso, o ex-secretário diz ter apoiado as 

iniciativas da mesma CEC quando afirma ter “concebido” a: 

 
Feira Literária de Rondônia (FLIRO), que em tese será realizada em 
novembro/2012, com a instituição do "cheque-livro", formação continuada e 
deflagração do PELL (Plano Estadual do Livro e Leitura). Garantimos 
parcerias com entidades nacionais da mais alta relevância (Fundação 
Biblioteca Nacional, Associação Brasileira de Difusão do Livro, Universidade 
Federal de Rondônia...), além de nomear uma comissão inter-institucional 
envolvendo entes da Prefeitura da Capital, Unir, Assembléia Legislativa, e 
tantos outros; criei o Conselho Editorial da SEDUC objetivando a publicação 
de livros e, futuramente, a criação até de um selo próprio (idem). 
 

As pontuações acima tem se mostrado contraditórias, pois, segundo um 

informante da pesquisa (AE6), não houve interesse real em levar o FLIRO122 à 

execução tendo em vista que, quando dessas declarações, esse ex-secretário havia 

acabado de desarticular o grupo de técnicos responsáveis da área cultural da CEC, 

que inclusive era o grupo elaborador e executor do projeto. 

O grupo desarticulado havia se estabelecido na CEC no final da gestão de 

Ivo Cassol123, o que, em uma concepção partidarista, por si só já justificaria seu 

expurgo por parte da nova gestão de Confúcio (2011-atual).  

A recorrente renovação do quadro administrativo tem se tornado uma regra 

na história da gestão educacional em Rondônia. Em uma estrutura onde não são 

realizados concursos, onde os principais cargos de gestão são de alta rotatividade, 

as políticas públicas não conseguem se estabilizar. Como os cargos comissionados 

de caráter provisório ocupam lugares significantes na estrutura administrativa – 

destinados inclusive à elaboração, execução e avaliação de projetos e programas – 

dependem da configuração política e partidária, há de se esperar que a atmosfera 

de gestão persista em constante readequação, adaptação e instabilidade. A 

ausência de concursos públicos mantém o regime administrativo sempre em estado 

de gestão temporária. 

 Portanto as desarticulações de grupos de trabalho não são casos isolados 

na gestão. Há similaridade entre a dissolução do grupo de arte/educadores do 
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 O projeto FLIRO não envolvia só literatura, mas também contemplava artes visuais, teatro, dança, 
culinária, arte regional e outras manifestações artístico-culturais. 

123
 Na verdade, o que se nomeou aqui de “gestão Cassol” compreende um período em que também 
se inclui a gestão do vice-governador João Cahulla, elevado à governador em função de Ivo Cassol 
ter renunciado o cargo para concorrência à uma vaga no senado brasileiro, em 2010.   
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PRODIARTE/25, em 1985, e a dissolução do grupo de arte/educadores da 

CEC/SEDUC, em 2012: ambas são frutos de novas estruturações políticas e de rixas 

partidárias. A dissolução neste último caso da CEC/SEDUC incluiu a alteração 

completa das características do departamento. 

A CEC teve, em 2012, um reposicionamento no organograma verticalizado 

da SEDUC. Agora não mais estava subordinada diretamente ao gabinete e passou a 

se posicionar hierarquicamente subordinada à Gerência de Educação e à 

Subgerência de Educação Básica. Chama a atenção que essas definições do 

Decreto Nº 16.860 foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Rondônia duas 

vezes, em 25 de junho de 2012 e depois em 28 de junho de 2012, e que os textos 

do Decreto subtraem e dissimulam o termo “cultura” do novo departamento. 

A primeira publicação define que o departamento se chamará então 

“Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar” e logo em seguida a 

segunda versão mantém essa mesma nomenclatura no corpo do texto, porém inclui 

um organograma no qual se refere ao departamento como “Coordenação de 

Educação Física, Desporto e Cultura Escolar”. Novamente há indícios da valorização 

esportiva em detrimento do campo cultural em departamentos administrativos que 

concentram as duas áreas. 

Na mesma lógica organizacional da Secretaria de Estado do Esporte, da 

Cultura e do Lazer, que concentra esporte e cultura em um único bloco de gestão, a 

SEDUC mantém departamentos para administrar as duas áreas. Não fosse a 

tendência estatal rondoniense em privilegiar unicamente o campo esportivo, as 

secretarias de Estado de Rondônia poderiam passar a reconhecer as orientações do 

Ministério da Cultura (MinC) em suas inúmeras disposições sobre a importância do 

arte/educador como mediador124 no espaço institucional entre educação e cultura.    

Em entrevista para essa pesquisa, um arte/educador (informante AE6) 

observa a falta de estratégias estaduais para o fomento do campo artístico por meio 

da educação. 

Como construir a trajetória para a arte/educação em Rondônia se o próprio 
Estado, por meio de seus concursos públicos, não colabora com a criação 
de uma classe? [...] O último concurso [2013] abriu apenas 1 vaga no cargo 
de professor de Arte para atender a demanda da rede estadual de ensino 
no município de Porto Velho (informação verbalizada, informante AE6).  
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 Em 2008, o MinC organizou o Encontro Internacional Arte/Educação como Mediação, com 
participação de Ana Mae Barbosa e Lúcia Gouvêa Pimentel. O objetivo do Encontro foi discutir, 
analisar, categorizar e ampliar as práticas da Arte/Educação também no plano das instituições 
(http://www.cultura.gov.br/).   
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Apesar dos técnicos da SEDUC e do Governo de Rondônia saberem e 

divulgarem o panorama da educação em Rondônia, por meio de documentos 

oficiais, os governantes em seus gabinetes pouco tem feito para alteração dessa 

realidade. O Plano Estadual de Educação de Rondônia: 2011/2010, publicado no 

sítio eletrônico da SEDUC em 2011, traçou um diagnóstico no qual aponta que no 

ano de 2008 o número total de docentes habilitados em Arte em todo o Estado de 

Rondônia era de 9 professores, entre concursados e contratados (p. 50). Em 

fevereiro de 2011 a situação não havia mudado, pois a SEDUC dispunha de apenas 

4 professores concursados habilitados na área artística125. 

A construção de políticas para o Ensino de Arte na escola e para educação 

através da arte nos espaços da cultura perpassa tanto o campo de reivindicações 

para a garantia da atuação profissional de arte/educadores em instituições públicas 

quanto os campos deliberativos para a garantia legal de ações reflexivas e 

embasadas teoricamente.  

Para a tomada de decisão no campo reivindicatório se torna necessário 

identificar posicionamentos mal intencionados da contemporaneidade que refletem 

políticas de períodos passados. O estudo da história do Ensino de Arte no Brasil tem 

mostrado a relevância da apropriação crítica dos fatos históricos marcantes da 

educação brasileira. 

Nesse sentido, os reflexos do Parecer Nº 540 do CFE de 1977 são, 

enquanto aparato legal em contribuição às idéias norteadoras da LDB tecnicista de 

1971, visíveis em vários posicionamentos no decorrer histórico do pensamento 

sobre a arte na educação em Rondônia (ver 3.1.3 e 4.1.1). Seu texto esvazia o 

conteúdo de Educação Artística de qualquer possibilidade de reconhecimento como 

área do conhecimento, descrevendo-o como uma área “sem contornos fixos, 

flutuando ao sabor das tendências e dos interesses” (p. 26). 

As idéias do CEE de Rondônia se identificam, em vários momentos, com o 

texto do Parecer citado, observando que na opinião de um dos legisladores desse 

Conselho, que atuou durante muito tempo junto ao órgão, o ensino da arte não 

necessita de ser legislado e fiscalizado, pois a arte é “livre” e não é como o ensino, 

por isso não precisa da opinião do Conselho126.   

                                                             
125 Informação verbalizada, prof. Arlo Ferracini, REN/SEDUC/RO.   
126

 Informação verbalizada, informante LG1. 
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Pensamentos similares a esse, que contribuem para a negação e o 

esvaziamento dos conteúdos da Arte no currículo, ressurgem em 2000 e depois em 

2010, primeiro com a Resolução do CEE Nº 98 e em seguida com a Resolução de 

CEE Nº 827. As duas resoluções relativas ao EJA determinam que “o ensino das 

Artes sob a forma de História das Artes constituirá conteúdo de História”. A 

Resolução de Nº 827 determina que “nos componentes História e Geografia devem 

ser incluídos conteúdos de História do Estado de Rondônia, Geografia do Estado de 

Rondônia, História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena”, o que fere o texto 

da Lei Nº 11.645, de 2008, que diz que os “conteúdos referentes à história e cultura 

afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo 

o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 

história brasileiras” (Art. 26-A, § 2).  

De forma sutil, historicamente o CEE/RO tem proposto tanto o esvaziamento 

da Arte, enquanto unidade curricular, quanto sua transmutação em algo que reside 

entre uma unidade curricular e um “tema transversal”. O que pode comprovar isso é 

a inversão que o CCE/RO fez com a Resolução do CNE Nº 3/98. Enquanto o CNE 

propõe que propostas pedagógicas das escolas assegurem tratamento 

interdisciplinar e contextualizado para a Arte como componente curricular 

obrigatório, o CEE/RO interpreta que os conteúdos de Arte integrarão outros 

componentes curriculares conforme definido pela proposta pedagógica das 

instituições de ensino (Resolução CEE/RO Nº 827/2010, Art. 15, § 2). O texto do 

CEE/RO determina quase o contrário do proposto pelo CNE.  

Ainda tratando das influencias do Parecer Nº 540 do CFE de 1977, 

elaborado sob plena influência tecnicista da LDB de 1971, há de se considerar que o 

surgimento e o desenvolvimento do PRODIARTE estiveram sujeitos ao contexto da 

educação tecnicista. Ana Mae Barbosa em entrevista para essa pesquisa mostra 

posicionamentos claros sobre os contextos do PRODIARTE: 

 
Como já tinha dito, eu fiquei um tanto mal vista pela direção do 
PRODIARTE. Era um programa elaborado pelo MEC do período da 
ditadura. Não tinha objetivos libertários, emancipatórios. Apenas servia 
como cosmética humanística para o tecnicismo que dominava o MEC. Tive 
uma discussão pública com Lúcia Valentim num Congresso na Bahia. Ela 
afirmou politicamente que os professores eram ignorantes acerca das 
possibilidades do MEC e que deveríamos, nós, arte/educadores, aproveitar 
da abertura e da estrutura do MEC para o desenvolvimento de um programa 
nacional. Eu argumentei contra, mostrando as barbaridades do MEC 
daquele tempo. Mas não foi uma coisa pessoal contra ela. Tanto que eu 
convidei o Rubem Valentim [esposo de Lúcia Valentim, diretora do 
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PRODIARTE] para uma exposição que o MAC iria fazer nos Estados 
Unidos, em 1989, na qual eu era curadora. O PRODIARTE [...] foi elaborado 
e desenvolvido nesse contexto do militarismo. De minha perspectiva, se 
caracterizou como um mascaramento, feito pela ditadura, para uma Lei 
[5692/71] que pretendia formar operários sem reflexão. A polivalência nas 
artes, que instituíram, também não era para funcionar. Formar em dois anos 
um professor para ensinar Música, Teatro, Artes Visuais, Desenho 
Geométrico e Dança era impossível. Tornaram inútil o ensino das artes 
(Informações verbalizadas em entrevista, ver apêndice A). 
 

As críticas de Ana Mae Barbosa não negam a importância que o 

PRODIARTE tem na historia do Ensino de Arte em Rondônia e tampouco diminui as 

experiências positivas que o programa possibilitou na construção de um grupo de 

arte/educadores envolvidos no ensino e na construção de políticas. Segundo um 

informante dessa pesquisa (informante LG1), o período de implantação do 

PRODIARTE/25 (passagem de Território para Estado de Rondônia) era o início de 

uma nova estrutura administrativa com um grande crescimento populacional. 

Tornaram-se necessários apoios intensivos em todos os setores, inclusive no 

educacional. A necessidade de um novo tipo de integração de Rondônia na 

federação era real. Outro informante, arte/educador, contextualiza que “na época o 

PRODIARTE era o programa de ponta para a Arte/Educação no Brasil e nós 

queríamos o programa aqui também” (informante AE1).  

Desde o PRODIARTE o apoio ao professor de Arte aconteceu de forma 

esporádica na história da educação em Rondônia. Foram pontuais e isoladas as 

ações de gestão que visaram ou contribuíram para a formação continuada de 

professores de Arte. Mas essa realidade não é uma exceção para a área artística, 

todas as áreas do currículo foram comprometidas. O depoimento de um professor 

informante pode exemplificar essa questão:  

 
Não existe interesse nenhum na formação de professores do Estado. Hoje 
em dia, aqui na escola, a disciplina Arte é sucateada, qualquer profissional 
dá aula de Arte. Isso acontece por falta de apoio do Estado. Mesmo depois 
da nova LDB [9394/96] o estado não fez nada para graduar, formar 
professores na área. O estado não se preocupou com isso ao longo do 
tempo. Hoje existe a necessidade real desses profissionais em sala de aula. 
[...] Entregam a matéria para qualquer professor por motivo de carga 
horária: cumprir, completar carga horária. Você se depara com as coisas 
mais absurdas possíveis sendo trabalhadas em sala de aula. Alguns têm 
formação só em magistério e outros, às vezes, sabem um pouco mais 
porque estudam muito e sozinhos (informante AE6).  
 

As necessidades quanto à formação de professores de diversas áreas e os 

problemas gerados pela má gerencia de políticas educacionais não são informações 

desconhecidas dos envolvidos em educação no Estado de Rondônia. Em 2011, a 
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SEDUC publicou em seu sítio eletrônico o Plano Estadual de Educação de 

Rondônia: 2011/2020 que expõe poucos, mais relevantes, dados quanto à formação 

do profissional docente em Arte127. 

 
No entanto, ao analisar a formação por área, constata-se que componentes 
curriculares como Artes, Filosofia, Física, Química e Sociologia apresentam 
um número reduzido de docentes. Necessitando o estado criar política de 
formação inicial de profissionais da educação que atendam essas áreas, 
além de criar estímulos para que os mesmos atuem na rede estadual 
(RONDÔNIA, 2011, p. 50, grifo nosso).  
 

Na negação dessa realidade, o Governo de Rondônia, em 2010, publicou na 

internet, para sua visibilidade institucional, que a SEDUC tem investido em formação 

de professores.  

O Governo de Rondônia investe na qualificação continuada dos 
educadores. Rondônia é um dos Estados que mais investe na 
capacitação dos docentes. “O Governo do Estado não mede esforços 
para garantir uma educação de qualidade aos alunos que dependem do 
ensino da rede pública estadual”, destaca a secretária de Estado da 
Educação, Irany Freire. De acordo com ela, os benefícios vão desde a 
construção, reforma e manutenção predial até o material didático e 
pedagógico, além da formação e qualificação continuada dos 
professores e servidores da educação (www.rondonia.ro.gov.br, grifo 
nosso)

128
. 

 

Talvez a Secretária Irany Freire, quando se referiu à formação e qualificação 

continuada dos professores, estivesse citando as “Semanas de Formação da 

SEDUC” (ver 4.2.2) desenvolvidas durante a década de 2000 em parceria com a 

UNIR. Um dos secretários de educação do Governo Confúcio (2011-atual), o 

secretário Júlio Olivar, fez um balaço dessas ações de formação da SEDUC em uma 

carta escrita à imprensa na ocasião de sua despedida da secretaria.   

 
Os cursos de auto-ajuda, que insistiam em chamar de "formação 
continuada", promovidos em um hotel da cidade (que antes da minha 
chegada era conhecido como "segunda SEDUC") terminaram. Eram 
milhões de reais jogados para o ralo. 
(http://www.rondonoticias.com.br/lerColuna.php?id=742). 
 

Na lógica de mascarar o problema real da formação, que se concentra mais 

na formação de professores do que na formação técnicas para gestão (ver 4.1.3), os 

secretários de educação do Estado de Rondônia muitas vezes vêm a público 

defender suas ações, distorcendo o que de fato vem a ser a formação de 

professores. Em entrevista para o Diário da Amazônia (Porto Velho, 10/12/2012), a 
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 No gráfico da tabela nº 16, da página 50 do Plano Estadual de Educação de Rondônia: 2011/2020, 
consta o número de 9 docentes habilitados em Arte atuantes na SEDUC no ano de 2008.  
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 Acesso 28/12/2010. 
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repórter Ana Aranda perguntou à secretária de educação do Governo Confúcio 

(2011-atual), Izabel Luz, 

Com relação à qualificação dos professores, o que a SEDUC está fazendo? 
Izabel Luz – A SEDUC adotou a formação continuada de professores e 
recentemente abriu um mestrado com 10 vagas para professores de 
história. Para qualificação profissional dos técnicos da secretaria, estamos 
oferecendo um curso MBA de alto nível, com 125 vagas, nas áreas de 
gerência de projetos, administração de escolas, administração pública, 
gestão de pessoas e auditoria financeira, que são áreas carentes de 
profissionais especializados (ARANDA, 2012, p. A9, grifo nosso). 
 

A porcentagem do total de vagas oferecidas para professores, segundo a 

secretária, é de apenas 7,5 %, o que não qualifica, em sua totalidade, como 

formação de professores, portanto não corresponde a questão da formação.  

Os discursos de defesa das ações de gestão ainda são omissos à falta de 

integração entre as instituições em um objetivo comum, de ações que articulem as 

secretarias de cultura e de educação para a qualificação no Ensino de Arte e das 

parcerias que poderiam se estabelecer entre secretarias e universidade. 

Um dado incontestável até agora é que faltam profissionais formados para 

atuação na área de Arte e só recentemente (2010) os cursos de Licenciatura em 

Arte Visuais, em Teatro e em Música foram implantados na Universidade Federal de 

Rondônia. Observa-se, ainda, a precarização dessas formações, pois não há 

laboratórios, ateliês, salas de aula, ferramentas físicas e eletrônicas e o quadro 

docente ainda está incompleto129.  

As articulações das instituições que se responsabilizam quanto à elaboração 

de planos, criação de políticas, formação de professores e fomento em arte e cultura 

então historicamente dissipadas. Têm ocorrido poucas estratégias entre os órgãos 

responsáveis para resolver problemas há tempos engessados.  

No caso de Rondônia, a separação administrativa entre cultura e educação, 

no ano 1982, se transformou em um golpe histórico contra a gestão cultural, 

observando o dito popular que diz: “a corda sempre arrebenta para o lado mais 

fraco”.  

A gestão nacional do MEC, no período da criação do Estado de Rondônia, 

concentrava as áreas de educação e cultura, e essa estrutura só se fragmentou em 

1985, com a separação entre MEC e MinC. A secretaria estadual responsável da 

pasta da cultura em Rondônia, a SECET, esteve “órfã” de ministério até o ano 1985, 
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 Informações referentes ao início de 2013.  
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pois com certeza o MEC concentrou suas atenções e ações na área educacional. A 

repercussão da fraqueza política e da fragilidade administrativa da área cultural do 

Brasil é uma possível explicação para que a instabilidade organizacional e 

administrativa dos órgãos de gestão em cultura em Rondônia. A gestão em cultura 

no Estado passou por várias nomenclaturas e configurações, sendo inclusive 

passada à administração indireta por cerca de 8 anos (ver apêndice B). O Secretário 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, 

Professor Ricardo Henriques, em seu pronunciamento no XV Congresso Nacional 

da Federação de Arte-Educadores do Brasil, de 2004, disse que  

 
O processo de separação - que vem de décadas, pois o “litígio” entre as 
diversas áreas afins existia antes mesmo da criação do Ministério da 
Cultura a partir de uma “costela” do MEC – provocou, em determinados 
momentos, a busca de identidade tanto da educação quanto da cultura 
como temáticas isoladas. 
Esse processo, de forma perversa e artificial, transformou diferenças em 
desigualdades. Na verdade, este é um problema da sociedade brasileira 
como um todo: nós infelizmente confundimos diferença com 
desigualdade, naturalizamos relações desiguais e esquecemos os 
valores positivos das diferenças. Então, talvez, na tentativa de reforço 
de suas próprias identidades, tenham se artificializado as distâncias 
entre os Ministérios da Educação e o da Cultura. Esse raciocínio 
serve também para o diálogo entre o projeto político pedagógico das 
escolas e o esporte escolar, a educação ambiental, os direitos humanos, 
a ciência e tecnologia e o ensino das artes (HENRIQUES, 2005, p.22, 
grifos nossos). 
 

Para reaver as divergências de objetivos das instituições de educação e 

cultura, o MinC e o MEC vem realizando uma série de análises e construindo 

parâmetros para a reconciliação entre essas áreas de gestão. Uma das estratégias 

recentes quanto à articulação das duas áreas foi a Pesquisa-Ação realizada pelo 

MinC, junto à Casa da Arte de Educar do Rio de Janeiro, no final de 2011.  

Com o objetivo de sistematizar princípios orientadores para políticas públicas 

de cultura para a educação e aproximar a cultura local da escola a Pesquisa-Ação 

foi realizada em todas as regiões brasileiras, sendo que na Região Norte a cidade 

escolhida foi Porto Velho. A participação de grupos da sociedade civil foi efetiva. 

Professores de Arte e outras áreas, representantes de instituições de gestão 

(SEDUC, SEMEC, SECEL e Fundação Cultural Iaripuna), professores da UNIR, 

indígenas, artistas, alunos das licenciaturas artísticas da UNIR e comunidade 

estiveram presentes na construção dos princípios orientadores da Pesquisa-Ação.    
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Um documento foi gerado a partir da pesquisa, explanando o contexto 

cultural e construindo propostas de ação130. Entre as propostas de ação, 

apresentadas como resultados da Pesquisa-Ação, estão:  

 
Implantar interdisciplinaridade local, a partir de reflexões sobre a floresta e 
suas relações com as práticas educativas e culturais; 
 
Fortalecer os cursos superiores destinados à formação de professores de 
Música, Artes Cênicas e Artes Visuais; [...] 
 
Investir em condições nas universidades e escolas para o trabalho com as 
artes, através de material, equipamentos e espaços adequados; 
 
Além de considerar as metas nacionais, investir no currículo local, que 
contemple as realidades das comunidades indígenas, quilombolas, 
ribeirinhas; [...] 
 
Investir em professores indígenas, por meio de contratação em caráter 
efetivo, além de formação inicial e continuada específica; 
 
Investir em projetos para incentivo à formação artística de diversos 
profissionais da escola (MINISTÉRIO DA CULTURA; CASA DA ARTE DE 
EDUCAR, 2013, p. 85-86. No prelo). 
 

Quanto às iniciativas do MEC e do MinC na atualidade, novamente o 

Professor Ricardo Henriques argumenta: 

 
Eu gostaria de concluir dizendo que hoje o Ministério da Educação e o 
Ministério da Cultura estão tentando estabelecer laços que têm 
rebatimentos naturais. Ações estão acontecendo em estados e municípios 
com o objetivo de romper as barreiras e criar um campo de transitoriedades 
possível. Nesse movimento, pretendemos implementar de forma consistente 
aquilo que deve deixar de ser episódico, ou seja, a prática continuada de 
políticas públicas verdadeiramente preocupadas com o aprendizado 
(HENRIQUES, 2005, p. 27). 
 

Os espaços de articulação entre secretarias de cultura e educação também 

são pontos discutidos no campo teórico e defendidos como áreas de atuação 

educacional. O reconhecimento dos museus, casas de cultura, teatros etc. como 

espaços de educação e cultura é necessário para o desenvolvimento de ações 

práticas e reflexivas.  

Os museus podem oferecer espaços para conferências, aulas, ateliês das 
várias linguagens artísticas, situações de ensino que são secundárias em 
relação aos valores que são inerentes ao ensino de crítica de arte nos 
museus (OTT, 2008. p. 115). 
 

Em crítica aos posicionamentos de grandes museus de arte internacionais, o 

arte/educador inglês Thistlewood (2008) identifica o comportamento da gestão 
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 As proposições não foram incorporadas ainda ao Referencial Curricular de Arte do Estado.  
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cultural em museus que pode ser identificado também nos museus brasileiro e 

também nos poucos espaços culturais de Rondônia. “Nossos museus de arte estão 

preocupados com sua popularidade, verificando isso pelo número de visitantes que 

recebem. Mas eles investem mais no ato de ver e menos com o que informam ou 

desinformam” (THISTLEWOOD, 2008, p. 146). 

O texto do Referencial Curricular de Arte para o Ensino Médio da 

SEDUC/RO, redigido em 2010 e publicado em 2011 pelo grupo de trabalho do 

Professor Arlo Ferracini (REN/SEDUC/RO), reconhece a inserção dos espaços 

públicos da cultura como forma de expandir os espaços educativos para além dos 

muros da escola. 

Nas áreas da cultura e sociedade, devemos refletir sobre as ações voltadas 
para a educação e cultura – extensão, ensino e pesquisa –, para a 
diversidade cultural e a cultura popular, para as políticas públicas 
relacionadas à cultura, nas identidades étnicas, na arte cultural e os 
espaços públicos, na memória e na preservação da cultura [...] 
(RONDÔNIA, 2011a, p.16, grifo nosso).  
  

Aliás, o Referencial Curricular de Arte de 2010/2011 foi o primeiro 

documento para o Ensino de Arte estadual que concebeu a inclusão de conteúdos 

referentes à arte e cultura ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Em entrevista para 

essa pesquisa, um arte/educador que participou da elaboração do documento disse 

que um dos norteadores do Referencial era o reconhecimento dos grupos étnicos de 

Rondônia. Relatou ainda os questionamentos, por parte das instâncias superiores do 

departamento responsável, sobre a inclusão destes conteúdos. O entrevistado 

desabafa: “A SEDUC não gosta de indígenas, os funcionários fingem que gostam” 

(informante AE6). 

É importante conhecer o contexto no qual esse documento foi elaborado, 

como ele foi direcionado pela SEDUC e como a secretaria encaminhou sua 

oficialização. 

O Referencial Curricular de Arte foi escrito pelo grupo de educadores 

coordenado pelo professor Arlo Ferracini no ano de 2010 (ver 4.3). E entregue à 

apreciação da Gerencia de Educação (GE/SEDUC) no início de 2011. Em 2012 o 

documento foi reavaliado pela GE depois posto em discussão nas escolas a partir do 

2º semestre de 2012. Os professores receberam os referenciais de todas as 

unidades curriculares e divididos por área do conhecimento poderiam fazer 

pontuações no documento original. No depoimento de um informante dessa 

pesquisa o momento em que esse documento chegou à escola é contextualizado: 
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Hoje [2ª semana de setembro 2012] esse Plano [Referencial Curricular de 
Arte] está chegando às escolas por meio de reuniões pedagógicas para se 
discutir o currículo proposto nos Planos. Os professores se reúnem por área 
e discutem o Plano, levando as observações para as instancias superiores 
(informante AE6). 
  

Não se sabe até que ponto as adequações, as observações e os 

apontamentos dos professores foram levados em consideração – isso levaria a outra 

pesquisa – mas o documento final foi publicado, concentrando todas as áreas num 

único documento, em 2013, chamado Referencial Curricular de Rondônia. 

A secretária responsável pela finalização do Referencial, professora Izabel 

Luz, se pronunciou sobre esse evento pelo jornal Diário da Amazônia em 10 de 

dezembro de 2012. 

Nós estamos muito atrasados. Todos os estados da federação já têm um 
sistema de avaliação, menos Rondônia. Em 2013, vamos utilizar o Currículo 
Unificado de Rondônia, que foi elaborado recentemente, com a participação 
de professores, diretores e funcionários. Até agora os nossos alunos 
estudavam com parâmetros curriculares nacionais porque não havia um no 
Estado. Somos o último Estado da Federação a elaborar o próprio currículo 
(ARANDA, 2012, p. A9, grifo nosso). 
 

Quanto aos conteúdos de Arte no Referencial Curricular de Rondônia se 

torna relevante considerar alguns pontos que tocam na história dos arte/educadores 

de Rondônia e na memória da Secretaria de Estado de Educação. Há de considerar 

que o documento base, escrito no final de 2010, foi consideravelmente aproveitado 

tendo em vista que serviu de norteador para os conteúdos de Arte em Rondônia. 

Outro ponto é que os nomes dos técnicos responsáveis pela pesquisa e pela escrita 

da versão base do Referencial Curricular de Arte foram completamente subtraídos 

da versão final de 2013. Não foi atribuído crédito algum às esses profissionais que 

inicialmente estruturaram os eixos temáticos e os principais conteúdos, que em sua 

maioria continuam norteando o Referencial Curricular de Rondônia. De fato essa é 

uma questão a ser repensada dentro das gerências da SEDUC: a atribuição de 

créditos técnicos e intelectuais. Pode-se considerar que houve, nesse documento, 

omissão dos nomes dos envolvidos na construção base do documento, dessa forma 

ferindo a memória dos mesmos profissionais. 

A análise corrida dessa pesquisa, apresentada acima, baseada na descrição 

histórica das políticas e da gestão para o Ensino de Arte no Estado de Rondônia, 

abordou 6 eixos problemáticos identificados na construção historiográfica dessa 

pesquisa. Os eixos identificados na descrição histórica e abordados na análise 

foram: o partidarismo como elemento problematizador para a gestão de políticas 
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em educação, o concurso público como elemento essencial de efetivação de 

políticas, os resquícios tecnicistas na construção de políticas para o Ensino de 

Arte, o discurso institucional frente à necessidade real de formação de 

professores, a desarticulação das gestões em educação e em cultura e, por fim, 

a criação de diretrizes estaduais para o Ensino de Arte (Referencial Curricular de 

Arte – 2011 – como elemento para o Referencial Curricular de Rondônia – 2013).  
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CONCLUSÃO  

 

Nos norteamentos metodológicos desse trabalho, questões referentes à 

construção historiográfica, à análise da descrição histórica e aos seus resultados 

foram dirigidas ao objeto pesquisado. Este identificado como a “história das políticas 

e das gestões para a unidade curricular Arte da educação escolar no Estado de 

Rondônia no período temporal de 1982 a 2010”. 

Quanto à construção historiográfica, as estratégias metodologias 

concentraram-se em adequações dos métodos: articulação entre base documental e 

empírica em função dos obstáculos institucionais; obtenção de documentos por meio 

de informantes; trabalho com campos integrados em função da variedade de 

instituições envolvidas; apropriação de ferramentas eletrônicas para compilação de 

dados; divisão periódica articulada entre períodos de governos e superações das 

contradições de um processo histórico e, por fim, a descrição dos fatos históricos 

levando em consideração a memória de informantes arte/educadores, legisladores e 

gestores. Dessa forma, uma estrutura histórica de base foi construída como resposta 

à questão de como construir a história das políticas e da gestão para o Ensino de 

Arte no Estado de Rondônia.  

Solucionando a questão analítica da descrição histórica, para esclarecer, 

comparar ou exaustar os pontos críticos identificados, levou-se em consideração 

outras esferas da pesquisa, tais como: pré-análises expostas em balanços pessoais 

dos informantes baseados nas experiências; considerações elaboradas a partir de 

comparação entre documentos de legislação para o Ensino de Arte; declarações de 

gestores publicadas em mídia impressa e eletrônica; inclusão de dados recentes que 

não caberiam na delimitação da descrição histórica e supressão do tempo de ordem 

cronológica. A principal proposta da análise esteve centrada em trazer os problemas 

encontrados nas políticas e na gestão do Ensino de Arte no Estado de Rondônia 

para o período atual, discutindo suas relações com o presente, considerando-se, 

portanto, as proposições de Benjamin (1985), Fenelon (2001) e Gagnebin (2006), 

quanto à cumplicidade histórica do passado com o presente. 

As descrições históricas foram analisadas a partir de eixos problemáticos 

finais construídos e explicitados durante a própria análise. Elementos da descrição 

histórica, dos dados do agora e da memória de informantes foram agrupados de 

forma a identificar os eixos para os quais convergiam: partidarismo, concurso 
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público, resquícios tecnicistas, formação de professores, desarticulação 

educação/cultura e diretrizes estaduais para o Ensino de Arte.  

Pode-se considerar que, em última instância, os resultados dessa pesquisa 

são as descrições desses eixos, pois foram eles identificados como elementos 

problemáticos no decorrer da descrição histórica e de sua análise. Pode ser que o 

reconhecimento desses mesmos elementos seja a chave que poderá estabelecer 

uma nova situação de políticas e de gestão para a cultura e para o Ensino de Arte 

no Estado de Rondônia. 

O primeiro deles é o partidarismo. Dentro da estrutura administrativa é 

notório que os comportamentos opressivos de origem partidária gerem uma série de 

situações silenciosas de assédio. O servidor, muitas vezes encarregado pelo 

desenvolvimento de estratégias de gestão, se encontra refém de seu próprio 

esforço, que no objetivo de construir programas e projetos vê seu tempo e trabalho 

desperdiçados pelo embargo oriundo de posicionamentos partidários extremistas. 

Outras situações geradas no ambiente partidarista, caracterizadas como agravantes 

no problema de construção, manutenção e gestão de políticas públicas (inclusive 

educacionais), são o constante rearranjo da ocupação de cargos dentro das 

instituições de gestão – com a manipulação indiscriminada de servidores – e a 

priorização de ações e projetos que tragam respostas eleitoreiras. O partidarismo é 

– enquanto elemento constante na configuração histórica/atual da “máquina” 

administrativa – cúmplice do segundo eixo: a falta de concursos públicos.     

O concurso público pode ser um forte aliado na criação, desenvolvimento e 

avaliação de ações de gestão e isso foi apontado pelos informantes, em muitos 

momentos da pesquisa, como essencial para o estabelecimento de uma nova 

estrutura administrativa para o Estado de Rondônia. O que também foi apontado 

pelos informantes da pesquisa, e confirmado nos dados oficiais da SEDUC, foi a 

necessidade da criação de novos cargos de professores de Arte no corpo de 

servidores do Estado. Lugares estratégicos dentro das instituições da gestão 

cultural, nos museus, nos pontos de cultura etc. são apontados pelo MinC como de 

importante articulação educacional entre professores de Arte, artistas e comunidade. 

Por isso a criação de cargos para arte/educadores nas secretarias de cultura tem 

sido uma das orientações dos Ministérios da Educação e da Cultura. 

Os danos ao Ensino de Arte em Rondônia, apontados na descrição histórica 

e na análise dessa pesquisa, foram também em termos legislativos. Historicamente 
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revividos, os posicionamentos de influência tecnicista, engendrados no contexto 

ditatorial e militarizado brasileiro, foram retomados como argumentos implícitos para 

construção de políticas públicas para a educação, principalmente no que se refere 

às determinações do CEE/RO. Resoluções nacionais da década de 70, de forte 

discurso de retaliação à arte no currículo, foram em vários momentos inspiração 

para a desconsideração da arte como área do conhecimento, retirando seus 

conteúdos da unidade curricular.  

Provavelmente essa mesma visão tenha ajudado a enfraquecer as políticas 

para formação de professores de Arte nas instituições responsáveis. A SEDUC 

efetuou ações de pouquíssima expressão no que refere à formação continuada 

nestes 30 anos de existência. Enquanto seus secretários proclamam, na imprensa 

do Estado e privada, a formação continuada de professores, os cursos oferecidos 

em grande porcentagem se destinam à formação técnica de gestão. Quanto à 

formação inicial ainda há muito que se fazer. As novas licenciaturas artísticas (Artes 

Visuais, Música e Teatro) da Universidade Federal do Rondônia, inauguradas em 

2010, sofrem com a falta de instalações físicas (salas de aula, laboratórios, oficinas 

e ateliers), com a falta de instrumentos artísticos e técnicos, com o quadro docente 

reduzido e com a evasão.  

A desarticulação das instituições de gestão em educação e em cultura 

tem se apresentado tanto na esfera federal quanto na estadual, mas no Estado de 

Rondônia as divergências entre as áreas se caracterizam pelo enfraquecimento 

generalizado do setor cultural tanto na Secretaria de Estado da Educação quanto na 

Secretaria de Estado de Esportes, da Cultura e do Lazer. Por um lado tem-se a 

dissolução de setores e grupos de arte/educadores responsáveis em políticas e 

gestão cultural na SEDUC, e por outro lado tem-se uma micro-estrutura para gestão 

cultural em todo o Estado de Rondônia, a Coordenação de Cultura da SECEL, sem 

a criação de cargos e planos que trabalhem cultura e educação de forma 

acolhedora.   

Por fim, o último eixo problemático da história das políticas e da gestão para 

o Ensino de Arte no estado de Rondônia se concentra na criação de diretrizes 

estaduais para a unidade curricular Arte. Um grande passo foi dado com a 

construção e publicação do Referencial Curricular de Rondônia (2013), que incluiu 

no texto as revisões do documento original Referencial Curricular de Arte (2011). 

Acredita-se que há a necessidade de que esse documento se desdobre em 
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documentos mais específicos e que também se leve em consideração outras 

possíveis incorporações, como as propostas de ação do Ministério da Cultura 

elaborados junto à comunidade e várias instituições por meio da Pesquisa-Ação de 

2011. Outras discussões podem ser eleitas na construção de diretrizes para o 

Ensino de Arte, tendo em vista que esses parâmetros podem e devem ser revistos 

para uma construção participativa que alveje sempre o conhecimento. 

As contribuições desta pesquisa visam o reconhecimento histórico, político e 

social do arte/educador contemporâneo – professores de Arte, pesquisadores em 

Ensino de Arte, arte/educadores de museus, gestores educacionais, legislativo em 

educação, discentes em Licenciatura em Arte, entre outros. Assim, os resultados 

desse trabalho se propõem tanto a ser um material inicial para estudo do histórico 

sócio-político da Arte/Educação em Rondônia como também um incentivo à 

pesquisa desse histórico inclusive em outras possíveis perspectivas. A presente 

pesquisa pode e deve ser tomada para discussão, revisão, investigação e, 

consequentemente, ser considerada, uma síntese provisória enquanto contribuição 

para trabalhos futuros. 

 



137 

REFERÊNCIAS 

ADERNE, Laís. Os fatos mudam e a história se repete. IN: Trajetória e políticas 
para o ensino das artes no Brasil: anais do XV Confaeb - 2004. Rio de Janeiro: 
FUNARTE: Brasília: FAEB, 2005. p. 64-75. 
 
ALBUQUERQUE, Eva da Silva; MAIA, Moacyr Boris Rodrigues. A trajetória do 
ensino superior público em Rondônia. Porto Velho: Edufro, 2008. 
 
ALBUQUERQUE, J. A. Guilhon. Althusser, a ideologia e as instituições. IN: 
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado: notas sobre os aparelhos 
ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. 
 
ARANDA, Ana. O Governo quer dar nova cara para a educação. Diário da 
Amazônia. Porto Velho, 10 dez. 2012. Caderno Capital, p. A9. 
 
ARLAN, Luciana; IAVELBERG, Rosa. Ensino de Arte. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. 
 
ARRIAGA, Imanol A. Ana Mae Barbosa: ou como navegar entre a fidelidade a 
um ideário e a “incessante busca de mudança”. IN: BARBOSA, Ana Mae. A 
imagem no Ensino de Arte. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 
ASSANGE, Julian et al. Cypherpunks: liberdade e o futuro da internet. São 
Paulo: Boitempo, 2013.  
 
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no Ensino de Arte. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 
_____. Arte-Educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2010a. 
 
_____. Arte-Educação no Brasil: do modernismo ao pós-modernismo. Revista 
Digital Arts &, Número 0, out. 2003. <http://www.revista.art.br/site-numero-
00/artigos.html>. Acesso: 13/02/2010.   
 
_____. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futuras. 
Tradução: Sofia Fan. Estud. av. vol.3, n. 7, São Paulo, set./dec. 1989, p. 170-182. 
 
_____. As mutações do conceito e da prática. IN: BARBOSA, Ana Mae (Org.). 
Inquietações e mudanças no Ensino de Arte. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
_____. John Dewey e o Ensino de Arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
_____. (Org.). Arte/Educação contemporânea: consonâncias internacionais. 
São Paulo: Cortez, 2005. 
 
_____. (Org.). Arte-Educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
_____. (Org.). Ensino da arte: memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2011a. 
 



138 

_____. Parâmetros curriculares em geral e para as artes as artes plásticas em 
particular. Arte & Educação em Revista. V.3, N.4. Porto Alegre, Dez. 1997. 
 
_____. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 
 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. 
 
BRASIL. Controladoria Geral da União. Acesso à informação pública: uma 
introdução à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Brasília, 2011. 
 
BRASIL. Decreto nº 411, de 8 de janeiro de 1969. Dispõe sobre a administração dos 
Territórios Federais, a organização dos seus Municípios e dá outras providências. 
Brasília, jan. 1969. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Departamento de Ensino Médio. O 
artigo 7º da lei 5.692/71 no ensino de 2º grau. Brasília, 1978. 
 
BRASIL. Lei complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981. Cria o Estado de 
Rondônia, e dá outras providências. Brasília, dez. 1981. 
 
BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003,  que  
estabelece  as  diretrizes  e  bases  da educação nacional, para incluir  no currículo  
oficial da  rede  de  ensino  a  obrigatoriedade  da  temática "História  e  Cultura  
Afro-Brasileira  e  Indígena".  Brasília, mar. 2008. 
 
BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa diretrizes e bases para o 
ensino de 1º e 2º graus e dá outras providências. Brasília, ago. 1971.  
 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Brasília, dez. 1996.  
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Relatório dos encontros de 
cooperação técnica. Programa de Desenvolvimento Integrado da arte na Educação 
– PRODIARTE. Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus. Brasília, 1981a.  
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Relatório dos encontros de 
cooperação técnica. Programa de Desenvolvimento Integrado da arte na Educação 
– PRODIARTE. Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus. Brasília, 1982. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Relatório dos encontros de 
cooperação técnica. Programa de Desenvolvimento Integrado da arte na Educação 
– PRODIARTE. Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus. Brasília, 1983.  
 
BRASIL. Parecer CFE nº 540/77, de 10 de fevereiro de 1977. Sobre o tratamento a 
ser dado aos componentes curriculares previstos no art. 7º da Lei 5.692/71. IN: 
Documenta nº 195, Rio de Janeiro, fev. 1977. 
 



139 

BRASIL. Resolução CEB/CNE nº 03, de 15 de junho de 2010. Institui Diretrizes 
Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à 
duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima 
e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos, desenvolvida 
por meio da Educação a Distância. Brasília, jun. 2010. 
 
BRASIL. Resolução CEB nº 03, de 15 de junho de 2010. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, jun. 2010.  
 
BRASIL. Resolução CFE nº 06, de 26 de novembro de 1986. Reformula o Núcleo 
Comum para os currículos do Ensino de 1.º e 2.º Graus. Brasília, Nov. 1986. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Arte. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Arte. – Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a história. São Paulo: Perspectiva, 2011.  
 
CARR, E. H. O que é história? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  
 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
 
CONDURU, Roberto. Arte afro-brasileira. Belo Horizonte: C/Arte, 2007. 
 
CRUZ, Montezuma. Coronel Guedes rompe com seu antecessor. Coluna 
Amazônias. Jornal eletrônico Gente de Opinião. Porto Velho, 15 ago. 2011. 
Disponível em: 
<http://www.gentedeopiniao.com.br/hotsite/conteudo.php?news=83898>. Acesso 
em: 12 jan. 2012.   
 
EFLAND, Arthur. Imaginação na cognição: o propósito da arte. IN: BARBOSA, 
Ana Mae. Arte/Educação contemporânea: consonâncias internacionais. São Paulo: 
Cortez, 2005. 
 
EISNER, Elliot W. An agenda for research in arts education. IN: EISNER, Elliot W. 
The arts and the creation of mind. Yale University Press/New Haven & London, 
2002. 
 
EISNER, Elliot W. Estrutura e mágica no Ensino de Arte. IN: BARBOSA, Ana Mae 
(Org.). Arte-Educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
FENELON, Déa. Pesquisa em história: perspectivas e abordagens. IN: 
FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 
2001.  
 
FERRAZ, M. C. de T., FUSARI, M. F. de R. Metodologia do Ensino de Arte: 
fundamentos e proposições. São Paulo: Cortez, 2009. 



140 

FOERSTE, Gerda M. S. Arte-Educação: um estudo sobre os pressupostos 
teórico-metodológicos na obra de Ana Mae Barbosa. IN: Congresso nacional de 
pesquisadores em artes plásticas. ANPAP 10 Anos, 1996. 
 
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Seis teses sobre as teses, Revista Cult, nº. 106, Set., 
2006. 
 
GAMBOA, Silvio Sánchez. Pesquisa em educação: métodos e epistemologias. 
Chapecó: Editora Argos, 2007. 
 
GATTI, Bernadete A. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Brasília: 
Liber Livro Editora, 2010. 
 
GIROUX, Henry. Teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis: Vozes, 
1986. 
 
GOIÁS. Decreto nº 2.749, de 11 de junho de 1987. Dispõe sobre a estrutura 
organizacional da Secretaria de Estado da Cultura e dá outras providências. 
Goiânia, jun. 1987.  
 
GOIÁS. Decreto nº 3.055, de 3 de outubro de 1988. Introduz alterações no Decreto 
nº 2.749, de 11 de junho de 1987. Goiânia, out. 1988. 
 
GUERRA, Isabel Carvalho. Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos 
e formas de uso. Cascais: Princípia, 2006.  
 
HENRIQUES, Ricardo. Arte e educação: cerzir fronteiras, enunciar territórios. 
IN: Trajetória e políticas para o ensino das artes no Brasil: anais do XV Confaeb - 
2004. Rio de Janeiro: FUNARTE: Brasília: FAEB, 2005. p. 21-28. 
 
LIMA, Abnael Machado. Achegas para a história da educação no Estado de 
Rondônia. Porto Velho: Secretaria de Estado da Educação, 1993. 
 
LIMA, Abnael Machado. Achegas para a história da educação no Estado de 
Rondônia. Porto Velho: Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Editora Gráfica 
da Prefeitura de Porto Velho, 1988. 
 
LIMA, Abnael Machado. Breve histórico da árdua e onerosa trajetória do ensino 
no atual espaço limitado pelo Estado de Rondônia. Jornal Alto Madeira, 27 de 
jan. 2004. 
 
MINISTÉRIO DA CULTURA; CASA DA ARTE DE EDUCAR. Pesquisa-ação: um 
plano articulado para cultura e educação. Relatório prévio [S.l.: s.n.]. 2013. No 
Prelo. 
 
NASCIMENTO, Erinaldo Alves. Formação profissional do “bom silvícola” nas 
artes e ofícios: a perspectiva do jesuitismo. IN: BARBOSA, Ana Mae. Ensino da 
arte: memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
 



141 

NEVES, Sílvia Regina Fernandes das. A presença de atividades músico-
educativas no Ensino Fundamental em escolas de Porto Velho/RO. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Porto Velho, 2012. 
 
OTT, Robert William. Ensinando crítica nos museus. IN: BARBOSA, Ana Mae 
(Org.). Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
PIMENTEL, Lúcia Gouvêa. Limites em expansão: licenciatura em Artes Visuais. 
Belo Horizonte: C/Arte, 1999. 
 
REIS, L. M.; BRITO, M. G. Curso de “Artes Práticas: educação para o lar” da 
Universidade Católica de Minas Gerais: rupturas e permanências na relação 
mulher, família e ensino na década de 1970. Cadernos de história, Belo Horizonte, 
v.13, n. 18, 1º sem. 2012.  
 
RIBEIRO, José M. B. Políticas públicas para o Ensino de Arte no Brasil. IN: 
Trajetória e políticas para o ensino das artes no Brasil: anais do XV Confaeb - 2004. 
Rio de Janeiro: FUNARTE: Brasília: FAEB, 2005. p. 79-84. 
 
RIZZI, Maria Christina de Souza. Caminhos metodológicos. IN: BARBOSA, Ana 
Mae (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2002.  
 
RONDÔNIA. Decreto nº 16.860, de 25 de junho de 2012. Altera a estrutura básica 
da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, definida através do Decreto n. 
9.053 de 10 de abril de 2000, no que diz respeito às gerências programáticas e dá 
outras providencias. Porto Velho, jun. 2012. 
 
RONDÔNIA. Decreto nº 9.053, de 10 de abril de 2000. Dispõe sobre a estrutura 
básica e estabelece as competências da Secretaria de Estado da Educação e dá 
outras providências. Porto Velho, abr. 2000. 
 
RONDÔNIA. Lei Complementar nº 224, de 4 de janeiro de 2000. Modifica a 
organização administrativa do poder executivo estadual e dá outras providências. 
Porto Velho, jan. 2000a. 
 
RONDÔNIA. Lei Complementar nº 367, de 22 de fevereiro de 2007. Altera o quadro 
do anexo II, da Lei Complementar nº 224, de 4 de janeiro de 2000, que dispõe sobre 
os Cargos de Direção Superior da Secretaria de Estado do Esporte, da Cultura e do 
Lazer – SECEL e da Coordenadoria Geral de Apoio `Governadoria CGAG. Porto 
Velho, fev. 2007.  
 
RONDÔNIA. Plano estadual de educação de Rondônia: 2011/2020. Governo de 
Rondônia. Porto Velho, 2011. 
 
RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. Referencial curricular de Arte. 
Porto Velho, 2011a. < http://www.seduc.ro.gov.br/> Acesso: 01/02/2011. 
 
RONDÔNIA. Secretaria de Estado da Educação. Referencial curricular de 
Rondônia. Porto Velho, 2013. 
 



142 

RONDÔNIA. Resolução CEE nº 827, de 06 de dezembro de 2010. Regulamenta a 
oferta da Educação de Jovens e Adultos, no sistema estadual de ensino de 
Rondônia, e dá outras providências. Porto Velho, dez. 2010.  
 
RONDÔNIA. Resolução CEE nº 98, de 30 de outubro de 2000. Expede normas 
complementares à Resolução nº 138/99-CEE/RO, relativos à Educação de Jovens e 
Adultos e, dá outras providências. Porto Velho, out. 2000b. 
 
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: Autores associados, 2007.  
 
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica. Campinas: Autores associados, 
2003. 
 
SCHAFF, Adam. História e verdade. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
 
SCHRAMM, Marlene de L. K. As tendências pedagógicas e o ensino-
aprendizagem da arte. IN: PILOTTO, Silvia S. D.; SCHRAMM, Marlene de L. K. 
(Org.). Reflexões sobre o ensino das artes. Joinville: Ed. Univille, 2001. v.1. p. 20-35.  
 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Edital GAB/SEDUC nº 003, de 29 de 
maio de 2003. A Secretaria de Estado da Educação abre inscrições para os exames 
de suplência gerais - provão e de circulação de estudos. Porto Velho, mai. 2009. 
 
SILVA, Everson M. A.; ARAÚJO, Clarissa M. Tendências e concepções do Ensino 
de Arte na educação escolar brasileira: um estudo a partir da trajetória 
histórica e sócio-epistemológica da Arte/Educação. IN: Anais da 30ª Reunião da 
ANPED. Caxambu, MG, 2007, p. 1-18. 
 
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão de literatura. Sociologias, Porto 
Alegre, ano 8, nº 16, jul./dez. 2006, p. 20-45. 
 
SOUZA, Maria Aparecida de A. Governo Jorge Teixeira: seis anos de realização 
para todos. [s.n.] Porto Velho, 2012.  
 
THISTLEWOOD, David. Estudos críticos: o museu de arte contemporânea e a 
relevância social. IN: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte-educação: leitura no 
subsolo. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
TOMPSON, E. P. A miséria da teoria. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. 
 
TOURINHO, Irene. Transformações no Ensino de Arte: algumas questões para 
uma reflexão conjunta. IN: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças 
no Ensino de Arte. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
VEDOVATTO, Jusciane. Formação de professores de Arte: do currículo mínimo 
às diretrizes curriculares nacionais para a graduação em Artes Visuais. 
Dissertação de mestrado em educação. Programa de mestrado em educação da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba, 2010. 
 



143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE A - ENTREVISTA COM A PROFª DRª ANA MAE BARBOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 

Fotografia de Ana Mae em Porto Velho, década 80, 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré.  Acervo pessoal. 

 
 
 
 
 
 
Aprofundamento nas seguintes questões em consulta com a Profª. Drª. Ana Mae Barbosa: 
 

1. Em julho de 1986, no “Encontro de Secretários de Educação no Rio Grande do Sul, o 
Secretário de Educação de Rondônia propôs a extinção da educação artística do currículo, o 
que foi aprovado pela maioria dos secretários presentes [...] o que foi feito pelo menos no 
Estado de Minas Gerais” (BARBOSA, A. M. A imagem no ensino de arte. São Paulo: 
Perspectiva, 2010. p. 1-2 e 7). Onde encontrar documentação/material bibliográfico para 
aprofundamento dessa informação? 

 
2. Em entrevista com duas gestoras de educação e cultura de Rondônia, que atuaram no 

Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação (PRODIARTE), na década de 
1980, constatei afirmativas de que a arte/educadora Ana Mae Barbosa esteve em Rondônia 
entre os anos de 1981 e 1984, pelo menos duas vezes. Afirmam ainda que, na ocasião, a 
arte/educadora Ana Mae Barbosa participou de reuniões do PRODIARTE 25, em Porto Velho 
– RO. São necessários ajustes das informações? Ou as informações não são compatíveis?    

 
 

 

São Paulo, 25 de Abril de 2012. Universidade 

Anhembi-Morumbi. Campus Morumbi Rua: 

Roque Petroni Jr., 630. São Paulo – SP. 

ASSUNTO: VIAGEM A RONDÔNIA  

ANA MAE BARBOSA – Fui convidada por uma 

professora de Rondônia, muito dedicada ao 

Ensino de Arte, para ir a Porto Velho. Ela chama-

se Lourdes Rossetto e hoje, se eu não me 

engano, ela é diretora de um museu em 

Florianópolis ou Curitiba. Eu a encontrei depois 

de anos, num encontro de Arte/Educação em 

Santa Catarina. 

AMB – Eu fiquei muito impressionada com a diversidade cultural de lá [Porto Velho], naquela época, 

com a capacidade daquelas mulheres produzirem seu cotidiano e alterarem seu ambiente com uso 

de conhecimentos estéticos locais, tradicionais, autóctones. A compreensão dos fazeres domésticos, 

da produção de alimentos, da culinária etc., de uma forma estética. Incluindo as fazeres indígenas. E 

era isso que estávamos defendendo na ECA na época: a abertura do conceito de arte. Na ECA 

estávamos influenciados pelas idéias de mediação em Régis Debray, Jesús Martín-Barbero e por 

Paulo Freire. Eu fiquei na ECA de 1974 a 1994. Em 1985 fui a primeira arte/educadora da UnB e 

depois fui demitida pela ditadura militar. [...] Se a UNB era bauhausiana a ECA era “comunicação 

ENTREVISTA COM A PROFª DRª ANA MAE BARBOSA 
Ana Mae Barbosa: depoimento [abr. 2012] Entrevistador e editor: Wilson Rodrigues de Lima Júnior. 
A transcrição dessa entrevista foi corrigida por Ana Mae Barbosa. Entrevista concedida como parte 
da pesquisa: “História das Políticas e da Gestão para o Ensino de Arte no Estado de Rondônia”   
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permeada pela idéia da mediação”, justamente pela proximidade com os cursos de Artes e com o 

curso de jornalismo e comunicação. 

AMB – Então fiquei feliz pela experiência, pois ali [em Porto Velho] pude observar na prática o que 

discutíamos na ECA, a abertura do conceito de arte, que não era mais aquela coisa tradicional ligada 

ao código hegemônico europeu e norte americano branco de arte. Era o Brasil real, com suas 

experiências estéticas e sua diversidade cultural.  

AMB – Foi fascinante porque eu estava lidando com professores com pés dentro da sala de aula, a 

maioria sem formação ou sem formação específica, mas tinham um empenho enorme, preocupadas 

com suas ações. Eram na maioria mulheres, fazedoras especiais com preocupações estéticas. 

Observei também a qualidade das conversas que tive ali, uma vontade de que as coisas [em 

educação e arte] funcionassem. O que fortaleceu minha crença no “povo como educador”.     

ASSUNTO: CURSO EM PORTO VELHO - RONDÔNIA 

AMB – Não, eu não fui para Rondônia pelo PRODIARTE. É muito improvável que eu tenha ido pelo 

PRODIARTE. Eu não fui bem quista no PRODIARTE por causa de meus posicionamentos críticos. 

Achava o Prodiarte puro populismo. 

AMB – O curso foi pela secretaria [estadual]. A Lourdes me convidou e eu fui. O curso durou cerca de 

4 dias, em um único turno, pois no outro turno os professores trabalhavam. Não me lembro ao certo 

da abordagem do curso, pois já faz algum tempo. Mas eu sei que naquele período do início da 

década de 1980, nós [arte/educadores] estávamos muito ligados à questão da expressão. Então creio 

que tenha feito uma abordagem aos fundamentos teóricos da expressão infantil no Ensino de Arte. 

ASSUNTO: PRODIARTE 

AMB – Como já tinha dito, eu fiquei um tanto mal vista pela direção do PRODIARTE. Era um 

programa elaborado pelo MEC do período da ditadura. Não tinha objetivos libertários, 

emancipatórios. Apenas servia como cosmética humanística para o tecnicismo que dominava o MEC. 

Tive uma discussão pública com Lúcia Valentim num Congresso na Bahia. Ela afirmou politicamente 

que os professores eram ignorantes acerca das possibilidades do MEC e que deveríamos, nós, 

arte/educadores, aproveitar da abertura e da estrutura do MEC para o desenvolvimento de um 

programa nacional. Eu argumentei contra, mostrando as barbaridades do MEC daquele tempo. Mas 

não foi uma coisa pessoal contra ela. Tanto que eu convidei o Rubem Valentim [esposo de Lúcia 

Valentim, diretora do programa] para uma exposição que o MAC iria fazer nos Estados Unidos, em 

1989, na qual eu era curadora.  

AMB – Então o PRODIARTE, dirigido pela Lúcia Valentim, esposa do Rubem Valentim, foi elaborado e 

desenvolvido nesse contexto, do militarismo. De minha perspectiva, se caracterizou como um 

mascaramento, feito pela ditadura, para uma lei [5692/71] que pretendia formar operários sem 

reflexão. A polivalência nas Artes, que instituíram, também não era para funcionar. Formar em dois 

anos um professor para ensinar Música, Teatro, Artes Visuais, Desenho Geométrico e Dança era 

impossível. Tornaram inútil o ensino das Artes. 
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ASSUNTO: ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE 1986. 

AMB – Eu li sobre esse encontro e fiquei chocada, não havia como não denunciar. Estávamos em 

plena luta pela efetivação da arte como área do conhecimento, então aquilo estava contra tudo que 

estávamos lutando. Não tenho agora como lembrar onde foi colhida a informação. Mas estava 

publicado, foi publicado. Era pública, a informação.   

ASSUNTO: CRÍTICAS À ANA MAE 

AMB – Eu fui extremamente criticada por meus posicionamentos e pelas denúncias em meus livros. 

Tenho uma amiga que sempre diz que livro é para a vida toda, que eu não deveria defender minhas 

concepções com tanta força, mas sabemos que muitas vezes isso é necessário.       

ASSUNTO: LDB/96  

AMB – Foi assim com minha publicação “Ensino da Arte: Memória e História”. Quem lutou pelo 

ensino da arte no Brasil e pela LDB 9394/96 sabe: o autor da “teoria da vara”, o Saviani, se 

posicionou contra a Arte no currículo. Seu argumento, baseado em sua teoria do ensino baseado nos 

conteúdos, da qual eu não discordo e nem me oponho, pretendia que a educação fosse voltada para 

essa perspectiva, a dos conteúdos. Porém justificava a rejeição à Arte como obrigatória no Currículo 

com o argumento de que a Arte não tem conteúdo. Então nos organizamos contra isso. O Alfredo 

Bosi nos ajudou muito nesse sentido. 

ASSUNTOS: OUTROS 

AMB – Pois estávamos em Porto Velho e fomos visitar a casa do governador [Jorge Teixeira], estava 

um calor enorme. Observei que existiam poucas árvores na área urbana da cidade. Me confessaram 

que a política de época era de corte das árvores na área urbana em função de que elas estavam 

quebrando as calçadas. Veja se pode?  

AMB – Passamos pela linha do trem. E nisso tenho uma curiosidade para contar. Eu e minhas guias 

[Lourdes Rossetto e Silvia Regina] tiramos fotos em uma locomotiva que tinha o número “3” em um 

vagão. E passou alguns anos e eu tinha uma caixa de fotos. Uma amiga precisava de uma foto minha 

para ilustrar uma matéria sobre a Proposta Triangular, então como eu não estava em casa, ela achou 

que deveria escolher a foto ela mesma. Então abriu a caixa e escolheu essa foto tirada em Porto 

Velho, com o vagão número 3 da locomotiva. Uma coincidência, pois logo depois da publicação todo 

mundo que via a matéria associava a foto à Proposta Triangular. 

AMB – [...] Agora estou pesquisando o período de 1928 a 1942, o que será uma nova publicação. 

Então incluí as conseqüências da relação da Igreja Católica com Escola Nova no ensino da arte. Estou 

pesquisando fatos específicos de 1934. □ 
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APÊNDICE B - LISTA DE ENTIDADES DA ADMINSTRAÇÃO ESTADUAL DA 
CULTURA 
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LISTA DE ENTIDADES DA CULTURA EM ADMINSTRAÇÃO ESTADUAL 
Informações recolhidas com base nos cartazes do Arraial Flor do Maracujá. 
 
SECET: Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Turismo 
1982 – SECET. Consta: “1ª Mostra de Quadrilhas Flor do Maracujá, Colégio Rio Branco” 
1983 – SECET 
1984 – Consta: “Departamento de Cultura - Divisão de Desenvolvimento Cultural - SECET” 
1985 – SECET 
1986 – Consta: “Departamento de Cultura – SECET” 
1987 – Consta: “Departamento de Cultura – SECET” 
1988 – SECET 
1989 – SECET 
1990 – SECET 
SECT: Secretaria Especial de Cultura e Turismo 
1991 – SECT  
FUNCER: Fundação Cultural do Estado de Rondônia 
1992 – FUNCER  
1993 – FUNCER 
1994 – FUNCER 
1995 – FUNCER 
1996 – FUNCER 
FUNCETUR: Fundação Cultural e Turística do Estado de Rondônia 
1997 – FUNCETUR  
1998 – FUNCETUR 
1999 – FUNCETUR 
SECEL: Secretaria de Estado da Cultura, dos Esportes e do Lazer 
2000 – SECEL  
2001 – SECEL 
2002 – SECEL 
2003 – SECEL 
2004 – SECEL 
2005 – SECEL 
2006 – SECEL 
2007 – SECEL* 
2008 – SECEL* 
2009 – SECEL* 
2010 – SECEL* 
 
LISTA DE GESTORES DAS ENTIDADES (Secretários e Presidentes)** 
Informações autorizadas à publicação pelo informante AE3. 
 
SECET [1982-1990] Victor Hugo, Abelardo Townes [AT], Raymundo Nonato Castro, AT. 
SECT/ FUNCER/FUNCETUR [até 1999] Coronel Ferro, Euro Tourinho, Valmir Miranda, Amizael 
Gomes, Yeda Borzacov etc. 
SECEL [a partir de 2000] Malteso, Luiz Carlos Venceslau, Paulo de Tarso, Antônio Ocampo, Jucélis, 
Francisco Leilson (Chicão) - 2011, Emanuel Nery – 2012, Mara Alves – 2013 e Eluane Martins - 2013 
   

*Sem acesso ao cartaz do Arraial. 
** Informação verbal cedida por informante AE3, abril de 2013. 
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ROTEIRO BASE PARA ENTREVISTA ABERTA 
Informante do Tipo LG (Legislador e/ou Gestor) 
Nome 
Nascimento 
Naturalidade 
Formação Inicial 
Outras Formações 
 
Atuação em Legislação e/ou Gestão: 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
 
Tópicos da entrevista: 
 

A. Estrutura organizacional e administrativa dos órgãos estaduais de gestão em Educação e 

Cultura; 

Técnicos Responsáveis 

Criação e atuação de departamentos responsáveis por educação e/ou cultura 

Portarias e Decretos: responsabilidades e missões. 

 

B. Processo de criação e aplicação de políticas públicas educacionais; 

Formação Técnico-administrativa. 

 

C. Gestão de programas federais; 

 

D. Formação inicial e continuada de professores; 

Oferta de cursos, palestras e oficinas 

 

E. Legislação e Diretrizes para Arte no currículo escolar; 

 

F. Configurações políticas dos períodos  

Movimentos políticos e partidários 

Governos e Presidência 

Legisladores e Gestores anteriores e sucessores 

 

________________________________________________________ 
 
Discussões 
 
1969 - Decreto-Lei 411 de 08.01.69.  Divisões da administração dos territórios são elevadas a 

secretarias. 

1971/1996 – LDB 

1977 – Parecer CFE n. 540 

1981 – Lei Complementar Nº 41 - Cria o Estado de Rondônia.  

1981 - Decreto nº 11, de 31 de dezembro de 1981. Cria CEE/RO. Instalado em março de 1982.  

2000 – Resolução CEE 98/00 – EJA 

2000 – Lei Complementar n. 244 Reforma Administrativa/ Decreto n. 9053 Dispõe sobre estrutura da 

SEDUC/RO 

2010 – Resolução CEE 827/10 – EJA 



151 

ROTEITO BASE PARA ENTREVISTA ABERTA 
Informante do Tipo AE (Arte/Educador e Educador) 
Nome 
Nascimento 
Naturalidade 
Formação Inicial 
Ano de Conclusão 
Outras Formações 
 
Atuação em Gestão (ou legislação): 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
 
Atuação em Educação: 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
Período ___/___/___ a ___/___/___. Cargo:__________Órgão:____________ 
 
 
Tópicos da entrevista: 
 

A. Estrutura organizacional e administrativa dos órgãos estaduais de gestão em Educação e 

Cultura; 

Técnicos Responsáveis 

Criação e atuação de departamentos responsáveis pela cultura e/ou cultura 

Portarias e Decretos: responsabilidades e missões. 

Gestores dos Departamentos 

 

B. Processo de criação e aplicação de políticas públicas educacionais e em gestão; 

Projetos Culturais e Artísticos, Programas Estaduais de Educação e Cultura  

(aplicados ou não aplicados) 

 

C. Gestão de programas federais; 

PRODIARTE 

 

D. Formação inicial e continuada de professores; 

Oferta de cursos, palestras e oficinas 

 

E. Legislação e Diretrizes para Arte no currículo escolar; 

 

F. Configurações políticas dos períodos  

Movimento de Arte/Educação em Rondônia 

 

 

Discussões: 

1971/1996 – LDB  

1977 – Parecer CFE n. 540 

2000 – Resolução CEE 98/00 – EJA 

2008 – Lei n. 11.645  

2010 – Resolução CEE 827/10 – EJA 
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ANEXO A - CERTIFICADOS DE CURSOS 
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ANEXO B - LISTA DE GOVERNADORES E PARTIDOS 
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ANEXO C - LISTA DE GOVERNOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO 
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Para documentos específicos da pesquisa – como jornais, detalhes de grades curriculares, material 
legislativo, material no prelo, material digital etc. – consultar dados digitais em cd da pesquisa 

disponível do Programa de Pós-Graduação em Educação da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia (PPGE/UNIR) e Biblioteca Central Prof. Roberto Duarte Pires/UNIR.  

mestradoeducacao@unir.br 


