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RESUMO 
 

SANTOS, A. C. Arte, Educação e a Intermitência da Censura: Reflexões 

Contemporâneas. 2022. 84f. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Estética e História da Arte – PGEHA USP, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

O presente trabalho, inserido na linha de pesquisa Metodologia e 

Epistemologia da Arte do Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, tem como 

propósito compreender as atuais relações de censura e as artes visuais no 

Brasil, considerando como ponto de partida a crise estabelecida no campo 

das artes, e tendo como pressuposto o ocorrido na performance ‘La Bête’, 

no MAM, desenvolvida pelo artista Wagner Schwartz no ano de 2017. O 

estudo nasce da indagação sobre as relações da educação no ensino em 

Arte, onde procuramos estabelecer reflexões à luz de conceitos como o de 

arte relacional, identidade cultural e arte participativa. Procura-se analisar as 

atuais questões que envolvem arte e educação, em um contexto de 

opressão social e cerceamento da liberdade de expressão enfrentado pelo 

fazer artístico nos últimos anos.  

 

 

Palavras-chave: arte relacional, arte participativa, educação. 
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ABSTRACT 

SANTOS, A.C. Art, Education and the intermittence of censorship: 

contemporary reflections. 2022. 84f. (Masters dissertation). Interunit 

Graduate Program in Aesthetics and Art History – PGEHA USP, University of 

São Paulo, São Paulo. 2022. 

The present work, inserted in the research line Methodology and 

Epistemology of Art of the Interunit Postgraduate Program in Aesthetics and 

Art History at the University of São Paulo, aims to understand the current 

relations of censorship and the visual arts in Brazil, considering as a starting 

point the crisis established in the field of arts, and having as a presupposition 

what happened in the performance 'La Bête', at MAM, developed by the artist 

Wagner Schwartz in 2017. The study is born from the question about the 

relations of education in teaching in Art, where we seek to establish 

reflections in the light of concepts such as relational art, cultural identity and 

participatory art. It seeks to analyze the current issues involving art and 

education, in a context of social oppression and restriction of freedom of 

expression faced by artistic production in recent years. 

Keywords: relational art, participatory art, education 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre alguns aspectos 

que consideramos relevantes para estudo, como a questão da censura às 

manifestações artísticas no Brasil no decorrer do ano de 2017. Formado a 

partir da repercussão de um destes episódios, que definimos como objeto de 

pesquisa, a ideia do trabalho nasce da indagação decorrente de questões 

envolvendo o desenvolvimento da educação em Artes. A motivação para a 

realização da pesquisa surge da experiência que obtive como professor de 

História, na Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, entre os anos 

de 2010 até 2018, ocasião que tive a oportunidade de conviver com 

adversidades tanto no âmbito de ensino como no social. No segundo 

semestre do ano de 2017, no decorrer de uma aula onde lecionava na 

Escola Estadual Fernão Dias Paes, em São Paulo, trouxe para a discussão 

em sala um fato que, naquele momento, estava em evidência pública, 

ocorrido algumas semanas que precederam aquela aula. Tratou-se de uma 

polêmica causada pela interação de uma criança, acompanhada de sua 

mãe, em uma performance artística, que acontecia no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo - MAM SP. A mostra, denominada “Panorama da 

Arte Brasileira”, tinha como tema naquele ano “O Brasil Por Multiplicação”. 

Na performance, o artista Wagner Schwartz apresentava-se despido de suas 

roupas, junto a uma réplica plástica inspirada na série de esculturas Bichos, 

de Ligia Clark1. A ideia da performance era permitir a “articulação das 

diferentes partes do seu corpo através de suas dobradiças”( BRUM, 2018, 

p.1), segundo o propósito esclarecido pelo artista, onde o mesmo se 

transforma em uma escultura performática. A polêmica surgiu devido às 

imagens veiculadas através de vídeo e fotografia, em que uma criança junto 

                                                           
1
 “La Bête” (2015-atual) é uma performance na qual o artista se apresenta nú manipulando 

uma escultura de plástico, como uma referência aos Bichos (1960) de Lygia Clark. Em 

seguida, o artista manipula seu corpo para que se torne o próprio bicho, podendo ser 

manipulado pelo público (BRUM, 2018). 
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à sua mãe, visitantes do museu, interage com o artista despido, resultando 

em acusações de pedofilia por movimentos conservadores e parte da 

opinião pública. Naquele período, usando como o mote o ocorrido no MAM, 

e no intuito de avaliar o entendimento dos alunos naquele momento sobre o 

tema, elaborei um plano de aula (para alunos do ensino médio), de acordo 

com a síntese que relacionava o debate sobre censura, redes sociais, e 

principalmente, a arte e sua função na sociedade. Uma vez proposto o 

debate em torno da questão, ficou claro para mim, naquele momento, que 

existem uma potencial dificuldade de se estabelecer a importância do ensino 

de Arte, ou da própria arte, como essencial para as relações humanas, que 

seria a pretensão do propósito de se existir o ensino em Arte. No caso da 

performance, talvez por se tratar de uma arte sensorial, percebi que a 

maioria das alunos tinham dificuldades de entender que ali existe uma 

tentativa de representatividade, demonstrando uma dificuldade real de  se 

formar opinião sobre o ocorrido.  

Esta pesquisa tem como objetivo a análise de aspectos que 

permeiam conceitos inerentes aos fatores explícitos à performance La Bête 

(2017), discorrendo sobre o tema através de indicativos que demonstram a 

influência deste no contexto social, cultural e educacional em nosso 

cotidiano. Tais incidentes envolvendo arte e censura foram notórios no ano 

de 2017, ocorrendo uma onde de ataques a artistas das artes visuais.  

Situações semelhantes já ocorridas em tais proporções, nas ditaduras civil-

militares, que assolaram o século XX, voltaram a ocorrer, porem com uma 

roupagem nova, fomentados por campanhas na internet e alimentados por 

um crescente discurso de intolerância.  

Neste período houve outros incidentes onde podemos perceber uma 

censura considerada, por este estudo, como intermitente em nossa 

sociedade. Um dos casos foi o fechamento da exposição “Queermuseu2”, 

                                                           
2
A exposição “Queermuseu” apresentava uma reflexão atual sobre a diversidade sexual e 

questões de gênero, entre as obras expostas estavam dos artistas brasileiros renomados 

como Adriana Varejão, Alfredo Volpi, Alair Gomes, Candido Portinari, Flávio de Carvalho e 
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uma exposição que acontecia no Santander Cultural, em Porto Alegre, e que 

reunia duzentos e sessenta e três obras, em um longo debate acerca da 

temática LGBTQIA+3. Na ocasião, a acusação foi de que a exposição fazia 

apologia à zoofilia, à pedofilia, etc. por grupos conservadores e religiosos. 

Afora estes dois que se tornaram emblemáticos para o período, outros ainda 

fizeram parte deste contexto naquele período. O artista performer Maikon 

Kempinski, conhecido como Maikon K., ao ficar nu em sua performance 

DNA de DAN, realizada desde de 2013, fora detido em Brasília por ato 

obsceno (O GLOBO, 2017). O espetáculo “O evangelho segundo Jesus”, 

rainha do céu, protagonizado pela atriz transexual Renata Carvalho, foi 

proibido de ser encenado em diversas ocasiões, tendo o poder judiciário 

participado de atos censórios sobre a peça. Portanto, ficou evidenciado que 

não houvera coincidência nesta onda que gerou diversas reações 

reacionárias ocorridas contra manifestações artísticas (GERALDO,2020.), 

mas que podemos perceber hoje que esta conjuntura está atrelada à 

questões de cunho político, quando se trata de cerceamento à liberdade de 

expressão.  

A performance La Bête, realizada no dia 26 de setembro de 2017, na 

abertura do “35º Panorama de Arte Brasileira”, contava com uma grande 

diversidade de obras, poéticas e artistas. A performance de Wagner 

Schwartz foi o trabalho escolhido para a abertura da exposição. Ao escrever 

sobre o caso de censura no episódio da performance o curador da 

exposição, Luiz Camillo Osório escreveu os seguintes  comentários: 

 

“Ver-se apanhado por uma onda de acusações absurdas, 

                                                                                                                                                                    
Lygia Clark. A mostra reunia obras de 85 artistas que se expressavam em diversas 

linguagens artísticas, como pintura, escultura, instalação e objetos de arte. A exposição foi 

reaberta no Parque Lage, meses após o fechamento (MENDONÇA, 2017). 

3
 Acrônimo para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, com um sinal “+” para 

reconhecer as orientações sexuais ilimitadas e identidades de gênero usadas pelos 

membros dessa comunidade. 
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totalmente descoladas da razão de ser da performance e da 

exposição, evidenciou-me quanto vivemos em um mundo 

fragilizado institucionalmente e cuja linha que separa realidade e 

absurdo parece perigosamente (não criativamente) borrada.(...) 

Mas como aquele corpo, passivo, entregue ao gesto alheio, 

deserotizado, sem vontade própria, podia ser acusado de incitar a 

pedofilia? Como deixamos aparecer com tanta violência aquela 

barbárie que só viu o que quis e sem nenhuma capacidade de ir 

além dos discurso pré-fabricados, alimentados por ódio e 

intimidação?”(OSÓRIO, 2018, p. 42)” 

 

 

Este contexto, em tom de desabafo, exprime a sentimentalidade que 

Osório revela naquele período. Em seu artigo, à luz dos acontecimentos, 

destaca a importância na escolha da performance para o Panorama, 

principalmente por sua relação direta com o corpo e com o espectador. 

Discorrendo indagações sobre o futuro de nossas instituições e da própria 

democracia brasileira, Osório explicitou a importância também do debate em 

torno do acontecimento e da necessidade que ele acontecesse perante a 

repercussão do caso. A abordagem desta pesquisa, tendo este caso como 

ponto de partida, trás a tona a discussão sobre os perigos da censura e do 

avanço de um reacionarismo social, que reverbera no âmbito pedagógico. 

Questões como a urgência de aproximar a arte de um público com menos 

acesso, através do próprio processo educativo que crie uma educação 

crítica e criativa, que contemple várias visões de mundo, nos remete à 

compreensão de que o conhecimento e a reflexão da Arte com base no 

ensino público tende a enriquecer o debate em torno destas questões.  

Para isto, trabalharemos com o conceito que Nicolas Borriaud nos 

apresenta em sua obra intitulada Estética Relacional4, no qual procuraremos 

                                                           
4
 Trata-se de uma reflexão sobre arte contemporânea desenvolvida pelo do filósofo, crítico, 

editor e curador francês Nicolas Bourriaud, autor considerado referência no estudo sobre 

artes visuais a partir dos anos 1990. Conhecido do público brasileiro por sua participação 
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estabelecer relações com o horizonte teórico que aborda a esfera das 

interações culturais no âmbito pedagógico, pensando a escola como um 

espaço simbólico de resistência cultural. Neste viés, é proposta uma 

narrativa onde é observada a dimensão participativa do indivíduo na arte e 

sua importância na formação de uma identidade cultural, na qual nossa 

reflexão perpassa pelo conceito da arte participativa, priorizando a obra de 

Lygia Clark, mantendo assim uma conexão com aspectos que circundam a 

performance La Bête. Para estabelecer uma ligação com o conceito de 

identidade cultural, buscamos uma base na leitura da obra do sociólogo 

Stuart Hall.  

Apesar dos avanços sociais que garantem o direito de liberdade de 

expressão, presenciamos na atualidade contradições que acendem um sinal 

de alerta no campo da educação, ao que se refere toda contribuição 

concernente aos avanços na área educacional em relação ao padrão do 

ensino, contudo o mote inspirador desta pesquisa é justamente a dificuldade 

prática nestas questões relativas ao ensino de Arte. As relações sociais, 

condicionadas a crises atreladas a um ideário político autoritário e 

conservador, tendem a reverberar no ambiente escolar, revelando as 

contradições da imposição da censura às artes visuais ao contexto da 

obrigatoriedade do ensino de Arte. Esta, como disciplina escolar, 

historicamente assumiu perspectivas e objetivos distintos, servindo a 

variados fins que influenciaram práticas de ensino e de aprendizagem. 

Historicamente, também, sofre com a opressão sócio-política que afeta 

diretamente o que for relacionado à arte e cultura num todo. Priorizando a 

importância do papel do ensino de Arte, o qual seria o de desenvolver o 

senso estético proporcionando ao aluno uma compreensão sensível e crítica 

de mundo, a presente dissertação faz reflexões sobre a inserção de uma 

realidade contemporânea no campo das artes, priorizando as relações 

                                                                                                                                                                    
nos "Seminários da 27ª Bienal de São Paulo", em 2006, e pela publicação de “Estética 

Relacional” e de “Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo”, 

publicado no ano de 2009. 
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humanas e seu contexto político. Neste viés, é proposta uma narrativa onde 

é observada a dimensão participativa do indivíduo na educação, refletida na 

predominância deste como ser tanto ativo como passivo na 

representatividade artística.  
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1 PARTE I - INTERFERÊNCIA DA CENSURA NO CONTEXTO 

ARTÍSTICO 

 

1.1 LA BÊTE E A INTERMITÊNCIA CENSÓRIA  

 

 No ano de 2017, o país passou por uma série de ataques a artistas 

das artes visuais, orquestrados por grupos conservadores da sociedade civil 

brasileira. Situações semelhantes já ocorridas em tais proporções, nas 

ditaduras militares, que assolaram o século XX, voltaram a ocorrer, porém 

com uma roupagem nova, fomentados por campanhas na Internet e 

alimentados por um crescente discurso de intolerância. Dentre situações 

ocorridas no período, destacaremos a perfomance La Bête, para nosso  

objeto de estudo, onde a ênfase será uma reflexão a uma cultura de censura 

moralista motivada, sobretudo, por perseguições a exposições de artes 

visuais. Sendo assim, entendemos como essencial analisarmos as relações 

da censura e as artes e seu historicismo, bem como sua descrição nos dias 

atuais. 

A performance é considerada uma prática artística de fronteira: pois é 

entendida como um lugar de confluência entre as artes cênicas e visuais. 

Segundo Martins (2018), a “performance tem como possibilidade a interação 

entre o público participante e o artista durante sua execução”. Uma vez que, 

o performer e o público estão presentes numa modalidade artística híbrida e 

que pode mesclar diversas linguagens como teatro, música e artes visuais, 

este mesmo público poderá oferecer respostas às suas propostas conforme 

a experiência ali vivida (MARTINS, 2018 apud GONÇALVES, 2021).  

Na performance La Bête, na abertura do 35º Panorama da Arte 

Brasileira, no Museu de Arte Moderna (MAM SP), em setembro de 2017 

(OSORIO,2017), representantes de grupos conservadores da sociedade civil 

reagiram de forma violenta frente à esta apresentação do artista Wagner 
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Schwartz5 que fazia uma releitura da obra consagrada Bichos da artista 

Lygia Clark (CLARK,2021), sendo que o referido trabalho artístico fora 

escolhido, pela curadoria do projeto, para a abertura da exposição.  

O público fazia parte da obra de forma participativa, havendo 

simultaneamente uma livre interação do artista com este público. Na 

proposta da performance, o corpo nu do artista é utilizado como instrumento 

para gerar novos sentidos (SCHWARTZ, 2017). A polêmica surge quando, 

uma criança e sua mãe, a coreógrafa Elisabeth Finger, presentes durante a 

apresentação, em um dado momento, a criança toca o corpo do performer. 

Essa cena foi gravada e divulgada em diversas redes sociais, acarretando 

um processo de difamação através de acusações de pedofilia e um grande 

número de manifestações pelas plataformas digitais. Tanto o MAM SP como 

o artista sofreram ataques de ódio pelas redes sociais. Tal situação foi 

utilizada por grupos políticos de extrema direita e setores conservadores da 

população e organizações religiosas. Um exemplo, é a Associação Nacional 

de Juristas Evangélicos - ANAJURE – que em 29 de setembro de 2017 

escreve uma nota de repúdio à performance: 

 

 

 

“A ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos – 

vem, através do presente expediente, expor seu repúdio à 

performance La Bête, que foi apresentada na abertura do 35º 

Panorama da Arte Brasileira (27/09), ocorrida no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo (MAM).  (...) A apresentação em comento 

expõe às crianças, que, na verdade, passam a ser protagonistas 

da apresentação, conteúdo erótico e abusivo. Portanto, é um ato 

de violência contra dignidade da criança fazer com que ela 

                                                           
5
Wagner Schwartz, artista plástico brasileiro, coreógrafo, natural de Volta Redonda, RJ. 

Conforme sua biografia, disponível em seu próprio site, “participa de grupos de pesquisa e 

experimentação coreográfica na América do Sul e na Europa. Autor de 12 criações desde 

2003, recebeu, entre outros, o prêmio APCA 2012 de “Melhor projeto artístico” por Piranha, 

e foi selecionado pelo programa Rumos Itaú Cultural Dança em 2000, 2003, 2009 e 2014. 

(...)” (SCHWARTZ, 2017). 
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participe de uma manifestação artística que explora a nudez. 

Tratar como normalidade a figura humana despida, fora do seu 

contexto familiar, sem qualquer diferenciação de circunstâncias, 

em público, pode acarretar danos ao desenvolvimento psicológico 

e moral do pueril.” (ANJURE,2017). 

  

 

 

A proposta da obra La Bête, embora sem apelo sexual em seu 

conteúdo, foi vista por parte da sociedade como algo escandaloso, 

ocasionado pela propagação de discurso de ódio e manifestações contrárias 

à liberdade artística. O fato, fomentado por setores de ideologia 

conservadora da sociedade e de grupos políticos que se manifestaram em 

tal contexto, como o MBL (Movimento Brasil Livre)6, apresentou uma retórica 

de caráter sensacionalista, em prol de um discurso moralista sob a acusação 

de “pedofilia”, que estaria sendo cometido pelo artista. Projetos artísticos e 

culturais passaram, no mesmo período, por objeções semelhantes, como a 

exposição Queermuseu – Cartografias da diferença na arte brasileira7 

ocorrida na cidade de Porto Alegre (RS), e em Jundiaí (SP), a exibição da 

peça O Evangelho segundo Jesus, rainha do céu a qual, dentre outras 

exposições, teve como objeto de censura aquela que retratava Jesus Cristo 

como uma mulher transgênero, também, proibida por decisão judicial 

(RODAS, 2017).  Em todos os casos, a censura ressurge para a sociedade 

como mecanismo influente e atuante nos espaços que necessitam da 

liberdade de expressão, os espaços onde se desenvolvem a arte e a cultura.  

Durante a apresentação, no caso do MAM SP, Schwartz estava nu e 

permaneceu deitado para que o público pudesse interagir com o seu corpo. 

Esta é a condição para que a censura começasse a atuar neste caso, 

                                                           
6
 O MBL foi um criado no bojo de protestos no Brasil, no ano de 2013, por apoiadores de 

partidos conservadores de direita, se destacando, em seu início, o apoio no impeachment 

da presidenta Dilma Housssef (OLIVEIRA,2021). 
7
 Realizada em Porto Alegre, a mostra foi cancelada após protestos que a associavam à 

promoção da blasfêmia, da pedofilia e da zoofilia (FERREIRA, 2017).  
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concomitante à polêmica em torno da exibição do vídeo nas redes sociais.  

Refletiremos, a partir de agora, sobre o conceito de censura no 

presente, porém, contextualizando o que consideramos um período fértil 

para a manutenção do que a censura representa hoje, abarcando os 

períodos ditatoriais vigentes no século XX. Consideramos importante uma 

análise que contextualize o conceito de censura, como características 

temporais que se identifiquem com os ataques às exposições de arte, uma 

vez que, tanto no passado como no presente, podemos identificar modelos 

de repressão como o que se presenciou na performance do coreógrafo 

Wagner Schwartz.  

 

1.2 CENSURA INSTITUCIONALIZADA 

 

É abrangente o conceito de censura, porém, seu contexto histórico 

nos remete às tentativas de controle social pelo Estado e que se 

caracterizou nos regimes ditatoriais como um mecanismo geralmente usado 

para a consolidação de um poder autoritário. Seria a “estruturação violenta 

de uma sociedade hierárquica, vertical, oligárquica, conservadora, que 

defende os privilégios contra qualquer forma de direitos” (CHAUI apud 

FILHO & SOCHA, 2010) que viria a caracterizar a censura institucionalizada 

nas ditaduras impostas no país. Tal conceito no Brasil é bastante 

característico por ser presente desde o período de colonização pelos 

portugueses. Sua trajetória evidencia um processo contínuo no âmbito 

social, porém, ganhará uma estrutura oficial nos governos militares. Como 

em várias outras instituições autoritárias ao longo da história foi, através de 

Getúlio Vargas, que a censura se legitimou como mecanismo oficial de 

repressão à liberdade de expressão, estando presente no Código Penal de 

1940 (BRASIL,1940). Na tomada de poder pela ditadura civil militar, a 

Revolução de 1930, junto a uma nova constituição no ano de 1934 

(CARONE, 1973), configurou-se (através da reestruturação advinda de uma 

condição censória que se desenvolvia no percurso histórico do Brasil desde 
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sua colonização), um sentido oficial censório, regulamentado sob a 

responsabilidade da polícia varguista (BRASIL, 1934). Esta, por sua vez, 

fazia o papel de agentes da cultura, usando-o como objeto de controle 

político. Ocasionalmente chamada “censura clássica”, funcionava 

centralizada, controlando a imprensa e quaisquer manifestações artísticas. 

Seu exercício era realizado por censores oficiais, os quais eram inicialmente 

nomeados por indicação, e posteriormente, passaram a ser recrutados por 

concurso público (CARONE, 1973). No ano de 1937, com a ajuda de 

militares, instaura-se uma ditadura que, para se legitimar, precisou de uma 

elaboração ideológica que cultuava a figura de Getúlio Vargas, então 

presidente provisório (FAUSTO, 2008). No período, é criado um órgão 

responsável para a realização da censura, o Departamento de Imprensa e 

Propaganda – DIP (CARONE, 1976). Com esta oficialização, o Estado 

institucionalizaria a prática sensória.     

A segunda ditadura militar do século XX configurou-se no período de 

1964 a 1985. Constituiu-se graças a uma coligação de forças e interesses, 

contando com a participação de setores das forças armadas, com adesão da 

maioria de seus oficiais. Desde o início deste sistema político, seus líderes 

buscaram um aparato legal objetivando o controle de forças político-sociais 

para, novamente, semelhante ao período citado anteriormente, buscar sua 

legitimação (FAUSTO, 2008). Na década de 1960, houve um acirramento 

dos movimentos culturais, principalmente, na cultura ocidental, e não 

diferente no Brasil, os movimentos artísticos, também, passavam por um 

período de efervescência. De fato, frente à censura e seus mecanismos de 

repressão, logo se desenvolveu uma “cultura de protesto” por grupos 

ideológicos de esquerda, porém fortalecidos contra a ditadura, com a 

participação de artistas e estudantes, ávidos em suas críticas ao regime 

ditatorial e ao terrorismo cultural. 

 

 

 

“Essa brasilidade revolucionária, como criação coletiva, viria a 
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definir-se com mais clareza a partir do final dos anos de 1950, 

ganhando esplendor na década seguinte, seguida de seu declínio. 

Ela envolveria o compartilhamento de ideias e sentimentos de que 

estava em andamento uma revolução, em cujo devir artistas e 

intelectuais teriam um papel expressivo.” (RIDENTI, 2010, p.20).  

 

 

 

Veremos, posteriormente, aspectos desta “brasilidade revolucionária” 

em movimentos que se estruturaram através de vertentes culturais e 

artísticas, cujo mote construtor seria a necessidade da liberdade de 

expressão, antônimo da cultura vigente conservadora. Através do AI-58, 

decreto governamental instaurado pela ditadura militar, a censura se 

intensificou, perseguindo as liberdades civis no país por mais de uma 

década. Desta forma, houve um “endurecimento” no tratamento dos civis, 

principalmente os que contestavam o regime militar, repetindo métodos já 

aparentes na ditadura  varguista, onde se exercia uma vigilância sistemática 

seguida de prisões ilegais, porem desta vez o regime se mostrou mais atroz, 

principalmente referente aos métodos de tortura. Houve, também, um 

recrudescimento na perseguição daqueles que participavam dos 

movimentos artísticos, principalmente, para um tipo de arte comprometida 

com as lutas sociais, dentre outros (ARNS, 1986). A censura vigorada como 

política de controle, recorrente nos períodos ditatoriais, significou, naquele 

momento, o cerceamento da liberdade de expressão artística.  

A efetivação dos dois regimes militares brasileiros (1937 e 1964) 

notabilizaram regulamentos que atingiram com grande impacto as atividades 

artísticas, cada qual em seu período, porém, não menos nocivos a um ou ao 

                                                           
8
 A ditadura militar decretou o Ato Institucional nº 5, o AI-5, em dezembro do ano de 1968, 

onde concentrou o poder nas mãos do governo por tempo indeterminado. Foi considerada a 

verdadeira radicalização desta ditadura. Através da dissolução da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal, iniciou uma caça aos mandatos parlamentares. Começam a caçar 

também professores de ensino superior, demitindo e aposentando vários deles. Após o ato, 

tornou-se prática comum cassar os direitos políticos de qualquer cidadão e confiscar seus 

bens (FAUSTO,2008).  
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outro, e com semelhanças. Tendencialmente, ditaduras costumam reprimir 

oposições e calar vozes e, ao mesmo tempo, tentar manter uma aura de 

legitimidade e institucionalidade democrática para que não se transpareça 

tão rígida quanto, realmente, se mostra. Latente no período atual, a censura 

revela-se em experiências cotidianas, identificadas por uma opressão social 

estrutural através de relações de poder. Ligamos o termo “intermitência” à 

censura para indicar que, de tempos em tempos, institucionalizada ou não, 

servirá como um mecanismo atuante no que se refere à opressão da 

liberdade de expressão do individuo.  O conceito pode ser usado em outros 

sentidos, porém, o fato aqui é que, em situações em que existir um Estado 

autoritário de um lado, e a liberdade de expressão do outro, em seu meio 

existirá uma censura intermitente, latente e rediviva. 

 

1.3 CENSURA DE ONTEM E DE HOJE 

 

Apesar da Constituição Federal de 1988 ter decretado o fim da censura 

oficial no Brasil, após quase trinta anos vemos o uso dos mecanismos de 

censura altamente ativo, o que presenciamos nos acontecimentos no ano de 

2017 envolvendo arte e censura. Na regência constitucional, é instituído o 

Estado democrático de direito, com as seguintes cláusulas pétreas: 

 

 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IV 

- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença” (BRASIL, 1988). 
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A censura vigente diante de uma censura mais prejudicial, no sentido 

de legalidade ou no período ditatorial é definida, por estudiosos do tema, 

como uma censura oficial, legalizada pelo Estado. Porém, quando atuante, 

como na performance La Bête, se dá como supressão da liberdade do 

indivíduo, da circulação de informações, opiniões ou expressões artísticas, 

em suma, cumprindo seu papel de perseguição revelada, neste momento, 

por uma sociedade conservadora.  

Tendencialmente, ditaduras costumam reprimir oposições e calar as 

vozes e, ao mesmo tempo, manter uma aura de legitimidade e 

institucionalidade democrática. Assim, perante os fatos que envolvem a 

censura e sua relação com a arte, podemos observar que apesar de 

garantida por lei, através da nossa Carta Magna, a opressão à liberdade de 

expressão continua em voga. Mesmo que, atualmente, tenhamos a 

impressão de que se trata de uma censura descentralizada, é indubitável a 

percepção de uma função de repressiva no âmbito social.  
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2 PARTE II - Panorama teórico sobre arte, identidade 

cultural e participação no processo artístico 

 

Quando analisamos os episódios de perseguição através da censura 

em nossa história, constatamos “tristes momentos de suspensão 

democrática” (SCHWARCZ, 2018, p.. 107), onde a população se vê diante 

de uma incapacidade para o diálogo e para a escuta. Este termo, 

“suspensão democrática” demonstra, com propriedade, a falta de 

perspectiva tanto política quanto social quando não temos a democracia 

como mantenedora da liberdade de expressão. Consideraremos a 

pertinência de conceituarmos a ideia de arte participativa comumente à 

perspectiva desta, quando abordada na performance La Bête, para que 

possamos estabelecer interações entre este conceito artístico com outros 

aspectos inerentes a esta pesquisa. É importante que pontuemos algumas 

situações na história da arte que irá ao encontro de uma arte que represente 

uma postura contestatória, mediante uma cultura de opressão que podemos 

observar em nossa breve imersão à questão censória em nossa sociedade 

Observaremos isto na trajetória da artista Lygia Clark e sua experiência 

artística que culmina na estruturação do conceito de arte participativa.   

 

2.1 BREVES APONTAMENTOS NA OBRA DE LYGIA CLARK  

 

As vanguardas europeias das décadas de 1910 e 1920, sobretudo o 

futurismo na Itália, o construtivismo na Rússia e o dadaísmo na França já 

traziam reflexos de uma arte participativa (ARGAN, 1992). Principalmente, 

quando falamos a respeito do conceito das chamadas “tendências 

construtivas (SCOVINO, 2003, p.. 28)”, perceptíveis na trajetória artística de 

Lygia Clark desde suas primeiras experiências. Lygia Clark foi considerada 

precursora de uma arte participativa no Brasil, que por si ganhou grande 
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importância em âmbito mundial. Sua obra prestou um grande contributo para 

a história da arte, principalmente quando promove a expansão do plano em 

sua pintura para o que será chamado de seu “espaço real” 

(CARVALHO,2008), passagem que consideraremos importante para nossa 

ponderação, pois se trata do momento que haverá a transição do espaço 

bidimensional para o tridimensional em suas telas, até chegar ao projeto 

"Bichos", trazendo à tona a ideia de participação em sua obra. Tendo em 

seu início a produção de figuras geométricas, podemos identificar aspectos 

desta transição quando, neste período, sua preocupação com a expansão 

do plano da pintura pelas margens do quadro e pelo contraste entre as cores 

usadas frontalmente, (FABBRINI, 2014) já é visível na obra chamada 

“Quebra de Moldura”, de 1954. 

 

Figura 1 – Quadro “Quebra da Moldura” composição número 4. 

Óleo Sobre Tela. Lygia Clark, 1954 

 

Fonte: Acervo Lygia Clark, ID. 163. 

Continuando seus trabalhos com a expansão da superfície e a 

dimensão do espaço, surgem os Casulos, em 1959 (figura 2), feitos de metal 
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maleável, nos quais a pintura se materializa fora da tela, explorando o 

espaço tridimensional e ganhando vida por estar mais próxima à realidade. 

O trabalho teve continuidade com a série Bichos, de 1960 (figura 3), que 

eram objetos sensoriais feitos de chapas de metal vulcanizado e articulados 

por dobradiças. Nessas obras, o espectador é convidado pelo objeto de arte 

a manipulá-lo. O espectador começa a tornar-se participante. Lygia dá esse 

nome aos objetos relacionando à entidade orgânica, sendo as dobradiças a 

espinha dorsal da peça. 

 

Figura 2 – Escultura “Casulos” número 3. 

Recorte e pintura em metal. Lygia Clark, 1959 

 

 

 
Fonte: Acervo Lygia Clark, ID. 13. 
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Figura 3 –  Articulado Duplo, Linear, Caranguejo Duplo.  

Escultura Neoconcretista série “Bichos”. 

Recorte em metal. Lygia Clark, 1960 

 

  

Fonte: Acervo Lygia Clark, ID. 144. 

 

 

Esse conceito é diretamente explicado e defendido pela própria 

artista: 

 “(...) Acontece na realidade um diálogo em que O Bicho tem 

respostas próprias e muito bem definidas ao estímulo do 

espectador. (...)  O Bicho tem um circuito próprio de movimentos 

que reage aos estímulos do sujeito. (...) Nessa relação entre você 

e o Bicho há dois tipos de movimento. O primeiro, feito por você, é 

puramente exterior. O segundo, do Bicho, é produzido pela 

dinâmica de sua própria expressividade”(CLARK, 2021. ID.59268).   

 

Em 1963, Lygia desenvolve a proposição de título Caminhando (figura 

4). Esta obra, segundo a artista, “quebra barreiras entre a arte e o objeto: a 

arte em si é o observador atuando sobre o objeto” (CLARK, 2021). É uma 

nova realidade para a arte, pois o artista renuncia à sua posição de gênio e 

passa a ser o autor da obra, o sujeito se expressa através do objeto criado. 

Para a artista a proposta da obra torna-se o ato de fazê-la, tornando o autor 
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e a obra indissociáveis, como se existisse apenas um único tipo de duração, 

produção da obra: o ato em si. Segundo Clark, o ato é que produz o 

“Caminhando”. 

Figura 4 – Caminhando. Datilografia. 

Cola e Papel. Lygia Clark, 1963 

  

Fonte: Acervo Lygia Clark, ID. 189. 

 

 

Em 1967, Lygia desenvolveu a série “Roupa-Corpo-Roupa: O Eu e o 

Tu”. A obra foi composta por duas roupas pesadas, plastificadas e com 

capacetes, como de operários de usina nuclear, na qual a roupa da mulher é 

vestida pelo homem e o homem veste a da mulher, com orifícios para serem 

descobertos e tateados. Lygia continua a se dedicar à exploração da 

sensorialidade, e cria obras com os “objetos relacionais”. Esses objetos 

triviais, ordinários, de "qualidade estética inferior" relacionam-se com 

elementos orgânicos e industrializados: sacos plásticos com conchas, sacos 

cheios de ar, com água, sementes ou outro elemento, com almofadas com 

um lado pesado e o outro leve, um rígido e o outro macio; e também objetos 

como almofadas, bolas, colchão, tubos; que acabam tornando-se nobres 

(FABBRINI, 2014). 

Em 1968, Lygia apresentou A Casa é o Corpo, uma instalação feita 

com um grande balão de ar e um labirinto de 8 metros, no qual o espectador 
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participa da obra interagindo com os ambientes que aludem a uma 

gestação, desde a fecundação até o nascimento. Como um útero, a 

instalação nos permite analisar o contexto do corpo inserido no meio, ao 

ponto de ser confundido. Assim como o corpo é orgânico, a casa também é, 

além de que a nossa "primeira casa" foi o útero. Lygia também propôs ao 

espectador o resgate da essência. Remete-nos à ideia da construção da 

subjetividade, à existência individual, à busca da personalidade numa época 

tão fria como a ditadura militar (FABBRINI, 2014).  Na série Corpo Coletivo 

(1972-75), um dos atuantes era submetido a ações dos demais. Um dos 

trabalhos dessa fase se intitula Baba Antropofágica, de 1973, resultante de 

um sonho (assim como a poética do dentro e o fora em Bichos, que também 

descreve como um sonho), no qual uma pessoa se posicionava deitada e as 

demais, com rolos de linha na boca, retiravam os fios a modo de cobrir todo 

o corpo do participante. De 1978 a 1985, Lygia seguiu trabalhando com os 

objetos relacionais e suas possibilidades na arte terapia (CLARK, 2021). 

Podemos considerar a trajetória artística de Lygia Clark como uma 

“experimentação contínua”, precisamente quando nos situamos no contexto 

historiográfico que identificamos o conceito de Arte Participativa (FABBRINI, 

2014). Refletir sobre a obra de Lygia Clark, para este estudo, significa 

conjecturar estratégias metodológicas para o ensino em Artes, mais 

precisamente o sentido de suas proposições. Porem é o sentido de uma arte 

engajada, associado à importância suscitada na censura em “La Bête”, que 

traz o sentido para conjecturarmos sobre conexões pedagógicas e a 

tentativa de um melhor entendimento sobre a rede de relações humanas 

envolvidas no contexto histórico aqui analisado. Quando nos referimos ao 

engajamento na arte de Clark, significa que há um comprometimento que se 

identifica tanto ao trabalho artístico, que tende a estimular o pensamento 

crítico, como com o artista, uma vez comprometido com uma postura ativa  

frente à questões políticas e sociais.   

É fato que as consequências do que ocorreu na mostra “Brasil Por 

Multiplicação”, no MAM em 2017, funciona como um elemento motriz que 
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alimenta o retrocesso cultural e artístico. Em meio a embates políticos e de 

recrudescimento da intolerância e do ódio, um conceito artístico que propõe 

um diálogo entre arte e individuo revela-se inexoravelmente propício para a 

integração entre arte e sociedade. Quando observamos o contexto histórico 

da trajetória artística de Clark, vemos que apesar de se passarem décadas 

após o advento de uma arte onde a proposta era a interação com o público, 

a arte participativa demonstra ser uma poética relativamente recente.  

Consideramos que a motivação intrínseca à performance La Bête nos 

remete a um lugar no aprendizado do ensino em Arte, que seria o de 

desenvolver o “senso estético” possibilitado pelo estado de poesia na arte. 

Neste sentido é que entendemos o potencial desta arte em proporcionar ao 

aluno uma compreensão crítica de mundo, permitindo que o educando seja 

capaz de pensar, criar, expressar e agir a favor de uma sociedade mais 

igualitária, mais sensível e ética. Associar os aspectos que estão ligados à 

performance significa para esta pesquisa esclarecer a importância da obra 

de Lygia Clark e desta para o contexto educacional, possibilitando a reflexão 

do educando sobre padrões culturais que estão associados à padrões 

sociais e que, quando no caso da opressão da liberdade de expressão, é 

necessário uma arte engajada atuante, que contribua na desconstrução de 

padrões moldados pelo reacionarismo social que identificamos na análise de 

períodos de censura ativa. Porem, identificarmos a ação que move formas 

de cerceamento da liberdade artística nos remete à análise reflexiva da arte 

na pós-modernidade, possibilitando adentrar conceitos inerentes à 

participação do individuo na arte. 

 

2.2 PANORAMA TEÓRICO SOBRE ARTE RELACIONAL 

 

Propomos a partir de agora, pensarmos na expansão do conceito de 

uma arte na contemporaneidade que esteja em conexão com a arte 

participativa, que por si estará em conexão com o que analisaremos sobre o 
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contexto participativo no ensino de Artes, proveniente da escola pública. 

Refletiremos aqui sobre o conceito de arte relacional proposto por Nicola 

Bourriaud (2009)9. Sua base teórica insere-se no contexto histórico da arte 

pós-moderna, onde o autor enfatiza os anos 1990 e os artistas daquele 

período. Por meio do conceito de “arte relacional” idealiza uma teoria que se 

adequa à proposta desta dissertação, na medida em que encontramos 

elementos que dialogam com questões culturais, educacionais e artísticas 

na contemporaneidade. Deste modo, dentro de nossas perspectivas, 

podemos elaborar as seguintes perguntas problemas: quais seriam os tipos 

de relações possíveis dentro de práticas desta arte relacional, e como 

identificamos sua significância para a prática social, no tocante à educação, 

tendo como foco o ensino de Artes nas escolas? Como os caminhos para a 

formação de uma identidade cultural, que se projete de uma teoria que 

vislumbra a arte na contemporaneidade, podem ser direcionados neste 

contexto, visando práticas pedagógicas? A partir de tais indagações, inicia-

se uma reflexão sobre uma definição genérica que Bourriaud (2009) faz 

sobre o conceito de Arte: 

 

 

“Termo genérico que designa um conjunto de objetos 

apresentados no âmbito de um relato chamado a história da arte. 

Este relato estabelece uma genealogia crítica e problematiza os 

campos destes objetos através de três subconjuntos: 1. pintura, 

escultura e arquitetura. 2. A palavra “arte” hoje aparece apenas 

como resíduo semântico desses relatos. Sua definição mais 

precisa seria a seguinte: a arte é uma atividade que consiste em 

produzir relações com o mundo com o auxílio de signos, formas, 

                                                           
9
 Nicola Bourriaud é curador, ensaísta e crítico de arte. É autor de ensaios que rapidamente 

ganharam a dimensão de teorias de arte e atingiram notoriedade mundial, sendo traduzidos 

para 15 línguas. Seu trabalho, Estética Relacional, teoriza as práticas artísticas que 

eclodiram no fim dos anos 1990 com artistas como Philippe Parreno, Dominique Gonzalez-

Foerster ou Rirkrit Tiravanija. 
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gestos e objetos” (BOURRIAUD, 2009, p. 147).  

 

 

O autor quando tenta dar uma definição ao termo “arte”, dizendo que 

o conceito seria nos dias de hoje um “resíduo semântico” em relação ao 

sentido que já obtivera, corresponde a significados que buscamos para esta 

dissertação, uma vez que procuramos identificar como a arte 

contemporânea relaciona-se com a prática pedagógica, e ao mesmo tempo 

entendemos sua necessidade como complemento da uma história da arte, 

necessária por sua vez em produzir, na coletividade pedagógica, estas 

mesmas relações com o mundo, onde o autor aponta os signos, formas, 

gestos e objetos, termos que referem ao espaço didático previstos no ensino 

em Arte.  

O conceito de Estética Relacional surgiu primeiramente a partir de 

observações que o autor fazia de um coletivo de artistas que define como 

“artistas relacionais”, grupo que significaria para o conceito o sentido da 

“estética do encontro que se dá no universo artístico, através do contexto da 

proximidade social”. Bourriaud (2009) faz sua análise do período moderno 

na arte em um contexto histórico que compreende tendências artísticas 

vanguardistas no decorrer do século XIX e na primeira metade do século XX 

(GOMBRICH, 1999). Podemos considerar que, neste período, já houvera 

tentativas de promover a participação do público, que dentro desta 

genealogia crítica, respectiva à história da arte, sempre foi passivo perante 

os três subconjuntos aqui considerados: pintura, escultura e arquitetura. A 

tendência de propor ao observador uma forma de participar do contexto 

artístico passa por reconfigurações ao longo deste processo histórico. Deste 

modo, identifica na história da arte, o modernismo como um período datado, 

tendo nos seus três subconjuntos uma base para o desenvolvimento do 

conceito de relacional. Já, na segunda metade do século XX, se estabelece 

o “pós-modernismo”, período na história da arte que representa uma 
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narrativa onde há um importante “envolvimento de questões políticas, de 

identidade, da indústria como consumo, espaço e tecnologia” (GOMBRICH, 

1999, p. 478).  

Assim, o século XX foi palco de três visões do mundo: uma 

concepção racionalista-modernista derivada do século XVIII, uma filosofia da 

espontaneidade e uma filosofia da liberação através do irracional (dadaísmo, 

surrealismo, situacionismo10), ambas se opondo às forças autoritárias ou 

utilitaristas que pretendiam moldar as relações humanas e submeter os 

indivíduos (BOURRIAUD, 2009). Para uma melhor reflexão destas “visões 

de mundo”, segundo Borriaud, a partir do advento da arte moderna o lugar 

do artista e do público é repensado. Assim, a base da arte contemporânea 

seria o “diálogo que se estabelece através de uma relação social e cultural 

entre o artista e o público” e, condizente ao modernismo, Bourriaud (2009) 

identifica um fim de uma condição idealista em suas finalidades artísticas, 

como as transformações das mentalidades, culturais e sociais. O autor 

salienta sobre uma ruptura que vem com a arte Moderna, em relação às 

estruturas tradicionais de uma arte figurativa.  

É importante salientarmos que Bourriaud investiga as características 

predominantes que surgem da observação de experiências artísticas dos 

anos 1990. Os artistas citados pelo autor, com seus trabalhos artísticos 

provenientes deste período, buscavam, acima de tudo, promover a 

participação dos espectadores. Fabbrini (2012) compreende que o que 

chama a atenção no trabalho dessa geração de artistas é, em primeiro lugar, 

a preocupação democrática que o anima.  

O “artista relacional” - designação que o autor dará ao artista desse 

período, - “produz, em primeiro lugar, relações entre as pessoas e o mundo 

por intermédio dos objetos estéticos” (BOURRIAUD, 2009, p.59). Na opinião 

do autor, haveria uma tendência em relação à prática artística, naquele 
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 Movimentos vanguardistas percussores do pós-modernismo. 
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momento, de uma valorização das relações inter-humanas, gerando um 

contexto que fará reascender a motivação sobre o debate sobre a arte 

contemporânea e seu caráter político, social e tecnológico.  

Um contraponto em relação à obra de Bourriaud (2009) vem de uma 

crítica da historiadora de Arte britânica Claire Bishop (2004), que aponta as 

contradições presentes em práticas artísticas que exploram o relacional. Em 

seu ensaio “Antagonismo e Estética Relacional”, publicado em 2004, a 

autora questiona até que ponto é possível considerar tais propostas. 

Aprofundando a discussão, Bishop (2004) desenvolve questões 

fundamentais, tais como: por que e com quem estes trabalhos dialogam? 

Segundo a autora, Bourriaud (2009) faz uma leitura rasa ao assumir que 

toda e qualquer obra relacional tem caráter político e colabora para a 

elaboração de trocas igualitárias. A autora tenta problematizar as possíveis 

relações provocadas a partir de propostas participativas. Sabendo que esta 

se tornou uma prática comum à arte contemporânea, a historiadora busca 

elevar o senso crítico nas discussões sobre o tema. 

Diante de uma alternância nas relações de diálogos estabelecidos 

entre arte e cultura, que podemos observar e ponderar no tocante aos 

alunos nas escolas, Bourriaud (2009) nos atenta sobre a necessidade de 

oposição às forças autoritárias. Tais como as tentativas de cerceamento à 

liberdade de expressão como no caso da performance La Bête, de acordo 

com o ponto de vista do autor, podemos identificar uma tentativa, por parte 

daqueles que promovem a censura, de moldar as relações humanas em prol 

de seus interesses. Neste sentido, se torna cada vez mais proeminente a 

necessidade da valorização da liberdade de expressão na arte, 

especialmente e entendimento disto em relação ao desenvolvimento do 

ensino de Arte nas escolas. 

Neste interim, Borriaud nos revela uma importante questão que realça 

a concordância com o espaço-tempo na interação destas relações, o que 

representaria um “interstício social”. O termo, de acordo com o autor, foi 
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usado por Marx11 para “(...) designar comunidades de troca que escapavam 

ao quadro da economia capitalista, pois não obedeciam a lei do lucro: 

escambo, vendas com prejuízo, produções autárquicas etc.” (BOURRIAUD, 

2009, p.12). Nesse sentido o termo “interstício social” representaria 

possibilidades de trocas no âmbito cultural, e que podemos identificar nas 

relações culturais que acontece entre comunidade e escola. 

É importante atentarmos para o fato que procuramos identificar, no 

conceito de arte relacional, caminhos para situarmos uma arte 

contemporânea que compõe a estrutura de produção de ensino, 

essencialmente relacionada ao ensino da disciplina artística. Em uma 

análise mais precisa, o autor diz, “será ainda possível gerar relações no 

mundo, num campo prático – a história da arte – tradicionalmente destinado 

à representação delas?” (BOURRIAUD, 2009, p.12). Deste modo se faz 

também nosso questionamento quando pensamos, para questões práticas 

presentes no campo pedagógico, se é possível aprender com a arte que se 

desenvolve na contemporaneidade, sem deixar de lado os aspectos 

provenientes de uma arte cujo domínio é um conceito tradicional retrógrado, 

tendo em vista a evolução na metodologia de ensino.  Da mesma forma que 

elabora seu pensamento, o autor diz que “hoje a prática artística aparece 

como um campo fértil de experimentações sociais, como um espaço 

parcialmente poupado a uniformização dos comportamentos”(BORRIAUD, 

2009, p.13). Desta forma, podemos refletir sobre uma justa adequação entre 

aquele que aprende e o aprendizado, onde identificamos, neste campo fértil, 

padrões que irão facilitar o convívio do individuo com sua cultura e a arte.  

Pensar em práticas artísticas relacionais, no sentido que atribuímos 

em nosso processo investigativo, nos leva a perceber como, cada vez mais, 

as soluções para os mais distintos problemas contemporâneos parecem 

                                                           
11

 Karl Marx foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista, e 

revolucionário socialista alemão. Nasceu na Prússia em 1818 e faleceu na Inglaterra em 

1883. Escreveu o Manifesto Comunista em 1848 e O Capital em 1867. 
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surgir através da prática social coletiva. É este o conceito que acreditamos 

estar no cerne da questão educação e arte: a importância do diálogo entre 

arte e vida e a participação do indivíduo. O que temos na obra sobre estética 

relacional, e que nos é conferido, é a possibilidade de se atribuir à arte que 

se ensina nas escolas um significado, ou talvez um conceito que auxilie o 

entendimento desta para seu desenvolvimento pedagógico. Requer, neste 

sentido, a compreensão de uma forma que articule a sensibilidade coletiva 

e, adentrando mais seu sentido para nossa dissertação, que se pense em 

um melhor comprometimento deste aluno com uma cultura de participação 

na arte.  

A partir da discussão empreendida, que envolve realçar nossa 

percepção do quão a arte contemporânea é importante para o âmbito 

pedagógico, recorreremos a uma breve análise da teoria sobre identidade 

cultural na obra de Stuart Hall (2006)12 e discorreremos sobre como certa 

onde pensaremos em estabelecer certa reflexão que se adeque à noção 

sobre identidade cultural, e que possa dialogar com outros conceitos. 

 

2.3 IDENTIDADE CULTURAL  

 

Stuart Hall explora em sua obra alguns aspectos sobre identidade 

cultural, aventando à possibilidade de “avaliar se existe uma crise de 

identidade, em que consiste essa crise e em que direção ela está indo” 

(HALL, 2006, p.7). Consideramos esta indagação como premissa básica 

para identificarmos, ou não, uma suposta crise de identidade na concepção 

do sujeito que enfrenta, junto à sociedade, a opressão estabelecida à 

liberdade de expressão. Este seria o sujeito pós-moderno, que na teoria de 

Hall, tem uma identidade fragmentada em razão da “globalização” e do 

                                                           
12

 Stuart Hall(1932-2014) foi um teórico cultural, nascido na Jamaica, que atuou no Reino 

Unido. Contribuiu com obras para os estudos da cultura e dos meios de comunicação, 

assim como para o debate político (GELEDÉS, 2012). 
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“hibridismo cultural”. O próprio conceito com o qual estamos lidando, de 

“identidade", segundo Hall, é deveras complexo. Como ocorre com muitos 

outros fenômenos sociais, para o autor seria “impossível oferecer afirmações 

conclusivas ou fazer julgamentos seguros sobre as alegações e proposições 

teóricas sobre tema” (HALL, 2006, p. 9). 

Sem dúvida, estamos tratando de fenômenos sociais onde existe um 

arcabouço de pesquisas já estruturadas e contínuas, por traz destes 

conceitos. Por exemplo, o conceito de Hall (2006) quando diz sobre “um tipo 

diferente de mudança estrutural” que estaria transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. (HALL, 2006, p. 9). A ideia de uma 

mudança estrutural no indivíduo social, junto ao consenso de uma 

identidade cultural fragmentada, articula-se ao conceito de estética 

relacional ao observarmos a crise de identidade cultural identificada por Hall 

(2006), de maneira que podemos constatar formas de socialização deste 

indivíduo através de uma arte heterogênea, embebida em múltiplas culturas, 

e onde as relações sociais podem ser também representadas no cotidiano 

escolar.  

O autor descreve três diferentes contextos em que se identifica o 

indivíduo: do sujeito iluminista, do sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. 

Dentre tais contextos, o sujeito iluminista, fruto dos movimentos como a 

reforma protestante, o humanismo renascentista e o iluminismo, seria um 

indivíduo centrado e unificado. O sujeito iluminista estaria baseado em um 

indivíduo totalmente centrado, dotado de razão, de consciência e ação, “o 

qual o seu núcleo consistiria em um interior que emergiria quando o sujeito 

nascia se desenvolvia, muitas vezes, com uma perspectiva individualista, 

com seu cerne voltado à identidade do individuo” (Hall, 2006). Já a noção de 

sujeito sociológico, este que diz respeito ao individuo que viveu no final do 

século XIX em pleno desenvolvimento das ciências sociais, refere-se a uma 

relação complexa entre o que seria o mundo moderno deste indivíduo e seu 

núcleo interior, não autônomo e autossuficiente, mas que seria formado a 

partir da relação entre as pessoas. O autor faz referência ao que se tornou a 
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visão clássica para a sociologia, ou seja, a identidade sendo formada na 

interação entre o sujeito e a sociedade, porém agora se modificando ao 

interagir com outros horizontes culturais revelados através de um diálogo 

plural, culturalmente falando (Hall, 2006). A noção de Sujeito Sociológico 

refletiria uma “crescente complexidade do mundo moderno e a consciência 

de que este núcleo interior do sujeito não seria autônomo e autossuficiente, 

mas formado na relação com outras pessoas importantes para ele" (HALL, 

2006, p..11). Neste caso, a relação do indivíduo com seu espaço social 

estaria vinculada a questões de práticas e de valores sociais. Segundo o 

autor, daí nasceria a dependência mediada por valores como os sentidos e 

símbolos de uma sociedade em conflito, entre a relação interior e o exterior, 

onde se desenvolve a vida pessoal e o convívio da vida pública (HALL, 

2006).  

Na medida em que se defronta com outras identidades culturais, o 

sujeito viveria em uma mudança contínua, através de formações e 

transformações perante a diversidade cultural que agora é dominante. Desta 

forma, revelaria um pensamento onde tanto os sujeitos, quanto os “mundos 

culturais que eles habitam” seriam, ambos, mais unificados (HALL, 2006, p. 

13). Na concepção do autor, esse processo de unificação está se 

modificando. O sujeito possuidor de uma identidade unificada e estável 

estaria se fragmentando, sendo composto de uma não única identidade, 

mas de várias identidades. Assim, consequentemente, as necessidades 

objetivas da cultura estariam entrando em colapso. Portanto, esse processo 

produziria o “sujeito pós-moderno” (HALL, 2006, p. 14).  

O Sujeito pós-moderno poderia segundo Hall, ser caracterizado por 

não ter uma “identidade fixa, essencial e permanente”(HALL,2006, p. 15) 

Esse sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, ou 

seja, é um sujeito de identidades múltiplas em contanto com outras 

identidades culturais, também fragmentadas. Por isso, dentro de cada um há 

identidades contraditórias, levando em direções distintas de tal modo que a 

identificação está continuamente deslocada Este é o sujeito pós-moderno na 
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concepção do autor. Este conviveria em uma realidade afetada pelas 

formações e transformações na tecnologia e sua velocidade condizente aos 

avanços na comunicação (HALL, 2006). 

A elaboração teórica do sujeito pós-moderno incorre a um indivíduo 

globalizado que não tem identidade própria ou fixa. É comum para a 

concepção global na sociedade, uma intermitente relação, segundo o autor, 

de uma profusão de diversidade cultural que, desta forma, é atribuído ao 

sujeito uma identidade que não possibilita a estabilidade permanente do 

indivíduo. 

 

 

“(...) o sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 

“eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas (...). A 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 

uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante 

de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 

nos identificar – ao menos temporariamente” (HALL, ,2006, p..13). 

 

 

Desta forma, a partir da análise destes três sujeitos podemos atribuir 

diferenças históricas, culturais e sociais, mediante as quais os indivíduos 

que viveram em determinado período, dialogavam com sua identidade. 

Acompanharemos agora a questão colocada por Hall (2006) e de suma 

importância para esta pesquisa, sobre o que o autor vai chamar de 

identidade nacional. 
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Pensemos neste momento que a ideia de nação, para um melhor 

entendimento do pensamento de Hall (2006), seja uma representação 

moderna de pertencimento, de forma que quando nascemos não 

pertencemos a uma identidade cultural particular. Neste caso, o autor reflete 

a respeito de uma identidade nacional que reside no interior desta 

representação de pertencimento. A nação à que o autor refere-se é a que 

conhecemos como entidade política, sendo que o destaque de sua reflexão 

é como se desenvolve o sistema de representação cultural na sociedade.  

Partindo do pressuposto de que as culturas nacionais compõem uma forma 

distintivamente moderna, o pensador considera que a estrutura de formação 

relacionada à identificação do cidadão em sociedades mais tradicionais de 

uma era pré-moderna, foi gradualmente transferida para uma cultura 

nacional, especificamente nas sociedades ocidentais. Assim, Hall (2006) 

reflete a respeito de uma identidade nacional, a qual o indivíduo não nasce 

com esta ideia já pronta, ao invés, relaciona-se a uma representatividade 

cultural que se desenvolverá com o fato dele (indivíduo), se tornar parte de 

uma nação que por si se desenvolve a partir de virtudes que geram o 

sentimento pela nação. 

 

 

“(...) não importa quão diferentes seus membros possam ser em 

termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca 

unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos 

como pertencendo à mesma e grande família nacional” (HALL, 

2006, p.. 59). 

 

 

Neste sentido, segundo o autor, as culturas nacionais seriam 

compostas, não apenas de instituições culturais, mas também, de símbolos 

e representações. Seria uma questão onde a importância de se produzir 
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sentidos sobre a nação, construa identidades. Hall (2006) vai dizer que, 

quando se cria uma cultura nacional em torno de uma identidade única, é o 

momento em que se dá origem a uma “comunidade imaginada”. Este seria 

um ponto importante para identificarmos onde se localiza o sujeito e o lugar 

de nossa pesquisa. 

Essa comunidade imaginada, segundo Hall (2006), se constitui do 

desejo de convivência em conjunto e de perpetuação de uma herança 

cultural. Neste sentido, podemos pensar o espaço escolar como o lugar de 

se buscar elementos que unificariam os indivíduos em um contexto de 

estruturação de uma identidade nacional. Procurar, então, um sentido de 

identidade no universo cultural dos alunos, centrado no ensino de Artes, 

significaria relacionar todo um contexto de uma arte contemporânea que se 

direcionaria para uma relação de mudanças na visão de mundo destes 

alunos. 

 

2.4 DEFINIÇÕES ACERCA DOS CONCEITOS DE IDENTIDADE CULTURAL 

E ARTE RELACIONAL 

 

Podemos observar que a censura, em sua forma ativa e revigorada na 

atualidade, claramente demonstrado em La Bête, tende a ser tão atuante 

quanto nos períodos ditatoriais, de forma que os mesmos mecanismos de 

outrora, independente da evolução tecnológica que rege a sociedade 

moderna, continuam os mesmos. Bourriaud (2009) diz que, “hoje, a 

comunicação encerra os contatos humanos dentro de espaços de controle 

que decompõem o vínculo social em elementos distintos” (BOURRIAUD, 

2009, p. 12). A partir deste viés, podemos perceber também que neste 

“lugar”, que o autor argumenta, a censura encontra facilidade para o 

exercício de suas finalidades opressoras. Aqui, consideraremos um ponto de 

intersecção entre o conceito de arte relacional e o argumento de Hall quando 

diz sobre o “sujeito pós-moderno” em sua concepção do conceito de 
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identidade do indivíduo. Concluímos que esta possibilidade se resume tanto 

pela comunicação entre artista e público quanto pela heterogeneidade 

cultural, que se traduz em meio à pluralidade cultural em uma sociedade 

fragmentada, pós-moderna. A partir do contexto destes conceitos é possível 

que identifiquemos o lugar do indivíduo na comunidade escolar; a escola e 

seus respectivos compromissos educacionais e, essencialmente, a 

importância da arte como componente educacional.  

É possível que o lugar que a arte habita na contemporaneidade seja 

um solo difícil para o docente. Em relação ao desenvolvimento de 

procedimentos metodológicos que envolvam a aula de Arte, entendemos 

que  existe possibilidade de identificarmos na arte relacional aspectos que 

associam a importância da arte e a participação do indivíduo nela, 

enfatizando seu papel nas relações políticos sociais a partir deste contexto 

didático-artístico. Enfim, a noção do indivíduo e do seu meio, como sendo 

funcionais para a dimensão criativa e estética da arte, representa um 

processo construtivo na busca de significados para a compreensão e 

interpretação da arte.  

Os artistas citados em “Estética Relacional” (BOURRIAUD, 2009) 

desenvolvem sua arte em diversas culturas e em vários lugares diferentes, e 

atuam diretamente na identidade das pessoas neste mundo globalizado. Hall 

(2006), no transcorrer de sua obra, vai pensar a ideia de globalização como 

uma categoria de reflexão sobre identidade.  
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3 PARTE III  Arte e Cultura 

3.1 SOCIABILIDADE E DIÁLOGO 

 

A abordagem sobre o conceito de arte relacional, presente neste 

estudo, pretende não só procurar identificar aspectos correspondentes à arte 

na contemporaneidade, mas principalmente encontrar caminhos para uma  

reflexão sobre a arte e sua sociabilidade inseridos no contexto educacional. 

Não que tal conceito seja um método de modelo para o ensino, mas sim um 

modelo que pode se adequar ao contexto pedagógico. A compreensão do 

ato artístico tem na educação em Arte uma real oportunidade de se proteger 

das investidas intermitentes da repressão à liberdade de expressão, daí a 

importância de um contexto didático que permita a reflexão sobre o 

engajamento político social, advindo de um padrão de ensino que valorize 

uma postura contestatória ativa do aluno, frente ao aparelho repressivo 

social. Segundo Bourriaud (2009), “a arte sempre foi relacional em diferentes 

graus, ou seja, fator de sociabilidade e fundadora de diálogo” (BOURRIAUD, 

2009, p. 21). Sociabilidade e diálogo são fatores indissociáveis em 

conformidade a esta pesquisa, principalmente quando refletimos sobre o 

ambiente educacional no sentido de adequação das condições políticas, 

culturais e socioeconômicas, que fazem parte do processo teórico descrito 

por Bourriaud. Falamos de fato, de correlações entre arte, educação e 

cultura que se transmite pelo fator sociabilidade, e do diálogo estabelecido 

destas questões, através da interação social e no espaço educacional. 

O recorte histórico relacionado a esta pesquisa aborda, naturalmente, 

um espaço de tempo onde é acirrada a atuação do Estado autoritário e seus 

censores, atuantes contra a liberdade artística, e como vimos anteriormente, 

este quadro se acentua com a ditadura militar nos anos 1960. Perante 

tentativas de cerceamento da liberdade artística e cultural, precisamente 

quanto ao período referido, tornou-se imprescindível uma tomada de 

consciência social por várias vertentes de artistas neste período, gerando 
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manifestações culturais que ganharam importância devido ao seu caráter 

artístico, social e cultural. contextualizaremos três  movimentos estéticos 

musicais que consideramos proeminentes para a base de nosso estudo: o 

tropicalismo, nos anos 1960, o hip hop, anos 1980, e o mangue beat, anos 

1990. Em um contexto didático, estes movimentos, em particular o hip hop, 

permite que possamos associa-los, devido à sua contribuição cultural e 

artística, ao processo educacional. É também significativo, para esta 

pesquisa, o aspecto conjuntural destes movimentos em relação à 

contribuição destes para a evolução estética, na arte e na cultura, e uma 

postura transgressora que vai de encontro ao que analisamos, da 

necessidade de uma resistência cultural no campo da educação.     

 

3.2 TROPICALISMO 

 

O termo tropicália foi usado pela primeira vez pelo artista Hélio 

Oiticica13, que junto com Lygia Clark, nos anos 1960, desenvolveu um 

intenso cruzamento entre arte e vida, onde os dois artistas nutriam grande 

admiração um pelo outro. Seus experimentos artísticos, como no caso de 

Clark, pressupunham uma ativa participação do público. Em 1967, Oiticica 

foi responsável por escrever um texto determinante para se pensar arte no 

Brasil intitulado “Esquema Geral da Nova Objetividade”, texto este que fez 

parte da “35° Panorama da Arte Brasileira: Brasil por Multiplicação”. Como 

disse o autor, a “Nova Objetividade” seria a formulação do estado típico da 

arte brasileira de vanguarda naquele momento. O texto continha as 

                                                           
13 Hélio Oiticica foi um dos grandes artistas expoente do experimentalismo nas artes 

plásticas nos anos 1960 e 1970, construindo percursos que nasceram na pintura e se que 

se projetou graças a uma arte cuja produção artística é de caráter experimental e inovador. 
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seguintes proposições acerca do pensamento em arte naquele momento 

 

“ 1. vontade construtiva geral; 2. tendência para o objeto ao ser 

negado e superado o quadro do cavalete; 3. participação do 

espectador (corporal, tátil, visual, semântica, etc.); 4. abordagem e 

tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e 

éticos; 5. tendência para proposições coletivas e consequente 

abolição dos “ismos” característicos da primeira metade do século 

na arte de hoje (tendência esta que pode ser englobada no 

conceito de “arte pós-moderna” de Mário Pedrosa); 6. 

ressurgimento e novas formulações do conceito de antiarte” 

(OITICICA, 1967, p. 1). 

 

O movimento estético artístico cultural denominado “tropicalismo14”, 

tinha como expoentes artistas da música, representando, naquele período, 

ser um movimento proeminentemente de contracultura (PEREIRA, 1983), 

ligado às nossas matrizes culturais, e inspirado no trabalho artístico de Hélio 

Oiticica chamado Tropicália (1969). A obra de Oiticica constituía-se por um 

labirinto de madeira forrado com areia e pedras, que, ao ser percorrido pelo 

espectador, colocava-o em contato corporal com diversos elementos 

naturais e culturais do Brasil, como plantas tropicais e araras nativas, num 

percurso que terminava em frente a um aparelho de televisão ligado. Nesse 

sentido, Tropicália trazia uma proposta de experiências sensoriais, a partir 

de elementos considerados característicos de nossas matrizes culturais. O 

movimento conseguiu integrar uma crítica cultural e política ao mesmo 

tempo, propondo uma experiência estética que misturavam elementos 

                                                           
14

 O tropicalismo foi um movimento brasileiro de ruptura cultural que, na música, tem como marco o 

lançamento, em 1968, do disco Tropicália ou Panis et Circencis. Seus participantes foram os 

cantores-compositores Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, a cantora Gal Costa, a banda Os 

Mutantes e o maestro Rogério Duprat. A cantora Nara Leão e os letristas José Carlos Capinan e 

Torquato Neto completaram o grupo, que teve também o artista gráfico, compositor e poeta 

Rogério Duarte como um de seus principais mentores (GIL&NETO, 1968). 
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culturais nacionais a questões de caráter político e social, vendo nestes 

elementos possibilidades de uma socialização revolucionária estética na arte 

e na cultura, na música, teatro, cinema, artes plásticas e visuais (OLIVEIRA, 

2007). O tropicalismo, ao unir elementos de uma consolidada música 

popular, a outros estilos musicais como o pop e o erudito, fez algo diferente 

ao convencional, que foi transformar a experiência artística em um 

experimentalismo estético, dando um sentido universal no momento que 

propõe uma linguagem estética cultural na música. 

O contexto literário sobre a Antropofagia Cultural, do poeta Oswald de 

Andrade, escrito no ano de 1928, vai ter forte influência para a formação do 

conceito Tropicalista. Com o Manifesto Antropófago, o escritor lançou o 

verbete ‘antropofagia’ que acabou se tornando recorrente no contexto 

brasileiro. A antropofagia, no discurso oswaldiano, significa um processo de 

linguagem, por meio do qual a palavra do colonizador é devorada, digerida, 

subvertida. “Essa deglutição, essa antropofagia, acarretou uma nova forma 

de pensar e conceber a cultura brasileira, a brasilidade (VELOSO, 1997, 

p.181)”.  

Importante para nós ressaltarmos que este foi um movimento cultural 

de grande importância histórica, por situar-se historicamente em um 

momento complexo de repressão social e ter tido êxito, no intuito de quebra 

de paradigmas que envolvia uma cena cultural brasileira que era 

considerada elitista e nacionalista.   
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3.3 MANGUE BEAT 

 

Seguindo os passos do tropicalismo, surge outro movimento, também 

contracultural, chamado mangue beat15. É interessante já observarmos que 

existe, neste movimento estético musical, um trocadilho intencional usado 

pelos precursores do movimento, lá no início da década de 1990, que é o de 

bit e beat. O termo “bit” é ligado à linguagem de código binário relacionado à 

informática, enquanto o termo “beat” é ligado à batida musical. Da mesma 

forma que a tropicália se aproximou da Antropofagia “modernista”, o mangue 

beat usou este recurso, conjuminando também a relação antropofágica com 

a cultura estrangeira. É a interligação destas ideias com o sentido de 

preservação do ecossistema típico do Nordeste brasileiro, o mangue, que 

vai dar nome ao movimento (LEITE, et.al., 2020). Pensando ainda um 

paralelo com o movimento tropicalista, vemos que tanto um quanto o outro 

trazia em si elementos tradicionais da cultura brasileira, junto a uma 

miscelânea constituída por correntes artísticas do cenário pop nacional e 

estrangeiro, que irão configurar-se como movimentos artísticos típicos da 

contracultura, cada um em seu tempo. A leitura que agora se aproximava da 

relação cultura e antropofagia está ligada à incorporação de diversos 

componentes de ritmos musicais variados, provenientes da cultura 

pernambucana, como o maracatu. O resultado, semelhante aos modernistas 

e tropicalistas, é um produto cultural, com características de uma identidade 

brasileira moderna e híbrida (LEITE, 2020). A característica principal do 

movimento mangue beat é a mistura de ritmos regionais como o coco e o 

maracatu, o samba, o rock, o hip hop e a música eletrônica com o “dub”. 

                                                           
15

 Recomendamos o documentário lançado em 2016, “Chico Science – Um Caranguejo Elétrico”, 

como referência para este que vai ser um dos maiores movimentos cultural musical da história do 

Brasil. É um documentário que explora a vida de um dos precursores do movimento mangue beat, 

Chico Science, que desempenhou um papel emblemático e revolucionário dentro da cena musical 

brasileira com a banda Nação Zumbi, fazendo com que os olhos da mídia se voltassem para entender 

o que estava sendo produzido tanto na arte como na cultura em Pernambuco,  durante a década 

de1990 (MIGLIOLI, 2016). 
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Semelhante ao tropicalismo, vários artistas da cena cultural pernambucana 

daquele período estavam envolvidos, e tinham como principal expoente 

Chico Science16, junto com sua banda Nação Zumbi. Um exemplo clássico 

destas semelhanças e aproximação é a releitura de “Maracatu Atômico”, 

música de Gilberto Gil e Jorge Mautner, gravada em 1969. Proveniente 

deste hibridismo cultural, condicionado à sonoridade musical, a base deste 

movimento, no mesmo momento que tinha influências da ficção científica 

que havia nos cinemas, revistas e histórias em quadrinhos, estava também 

conectada a questões ambientais como a preocupação em relação à 

biodiversidade dos manguezais, e também lançava um olhar crítico à 

desigualdade social existente na em Recife (LEITE, 2020). Chico Science 

trazia em sua base musical conceitos de figuras importantes como o 

cientista político do combate à fome, Josué de Castro. Deste modo, formou-

se ali uma cena musical tão rica e diversificada quanto os manguezais, e 

elementos destes manguezais, como o caranguejo, foram personagens 

fundamentais para a idealização e elaboração do ideário artístico e base 

para o movimento mangue beat, que irá influenciar não só a música, como 

havia acontecido no tropicalismo, como outras formas de expressão culturais 

como o cinema, a moda e as artes plásticas (LEITE, 2020).  

O exame das relações possíveis que permeia o período entre a 

tropicália e o mangue beat, e os acontecimentos em torno deste, e o que foi 

realizado a partir e através da cultura, requer estudos mais específicos em 

torno de uma arte e uma cultura que se estruturou em uma “sociedade do 

consumo”. No texto do teórico Fredric Jameson chamado “Pós modernidade 

e sociedade de consumo” (1985), desenvolve-se uma análise que trata do 

período pós-moderno no início dos anos 1960 e também o período moderno 

dos anos trinta e quarenta, períodos condizentes ao que estabelecemos 

                                                           
16

 Chico Science (1966-1997), foi um cantor e compositor brasileiro, um dos principais 

colaboradores do movimento em meados da década de 1990 (LEITE, et. al., 2020) 
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nossa pesquisa. O autor analisa os costumes burgueses deste período e a 

frente de uma nova perspectiva de mercado dos anos 1960 vê surgir um 

novo tipo de sociedade, onde considerados até então pela sociedade como 

‘marginalizados’, confrontam os costumes morais daquele tempo. Alguns 

conceitos propostos pelo autor, como o “pastiche” (JAMESON, 1985, p.19), 

são definições que o autor coloca para os acontecimentos na pós-

modernidade, onde houveram movimentos importantes como no cinema e 

na música de contestação, mas depois uma tendência à imitação e falta de 

criatividade faz com que tais veículos importantes de comunicação percam 

sua força como instrumentos de contestação, neste caso aparecendo como 

‘lampejos’ nos anos 1990. Jameson (1985) identifica, enfim, uma sociedade 

de consumo onde os processos midiáticos dominam cada vez mais, 

aperfeiçoando ao seu modo o conceito do que é novo, atendendo a lei do 

mercado, alimentando o Estado liberal vigente e levando o conformismo 

como forma de dominação do ser social. Existe atualmente extenso debate 

em torno da importância cultural, social e política, em relação a estes 

movimentos e seus expoentes da cena artística e cultural, sobre como estes 

movimentos podem ser importantes para uma experiência pedagógica e 

como se dá a questão do consumo cultural, frente ao fato das relações de 

desigualdade social que convive paradoxalmente com a rápida 

modernização vivida no Brasil.  

Outro conceito que identificamos como importante no contexto destes 

movimentos artísticos culturais identifica-se na leitura da obra sobre o 

processo de hibridização cultural (BURKE, 2003), fator que, segundo o 

autor, está interligado ao momento histórico indicado pelo processo de 

globalização. O termo indicaria as relações de interação e troca cultural, 

ligando estas relações à intensificação do contato entre as diferentes 

culturas ao redor do mundo.  

Buscando aspectos comparativos também no conceito de identidade 

cultural, entendemos a relevância da importância cultural e social através do 

discurso que se desenvolve em torno destes movimentos artísticos culturais, 
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de cunho popular. Podemos observar que quando o autor apresenta as 

principais mudanças ocorridas no sujeito moderno e sua concepção de 

identidade, que outrora era notabilizada em estruturas tradicionais de 

sociedade, está falando principalmente de relações que podemos identificar 

entre arte e cultura que se manifesta na essência destes movimentos, 

quando destes podemos dizer que produz a heterogeneidade das culturas 

que se complementam, tanto na tropicália como no mangue beat.  

 

 

“[...] culturas nacionais são compostas não apenas de instituições 

culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura 

nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que 

influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que 

temos de nós mesmos” (HALL, 2006, p. 50). 

 

 

Os símbolos e representados nestes dois movimentos culturais, 

determinantes para sua construção, leva-nos a refletir sobre quão importante 

é seu contexto didático, em sua representatividade pedagógica. O discurso 

protagonizado nos dois casos demonstra que a identidade cultural nacional 

não deve ser homogênea. A crítica estabelecida pelo autor sobre uma 

identidade nacional se identifica fundamentada nas questões proeminentes 

relacionadas a um grande problema enfrentado em nossa educação, que é o 

de gênero e de etnia, sendo que os movimentos citados carregam forte 

apelo à questão do hibridismo cultural originado pela miscigenação do povo 

brasileiro. Seria exatamente esta a característica fundamental, sobre 

identidade cultural/nacional e espaço educacional: a condição proposta na 

educação contemporânea que não é mais possível organizar a pedagogia 

em Arte sob o conceito de homogeneização étnica, como vai dizer Hall, “as 

nações modernas são, todas, híbridos culturais”. (Hall, 2006, p. 62).  
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3.4 HIP HOP 

 

Foi no fim dos anos 1970, em Nova York, que surgiu o Hip-Hop, 

movimento musical influenciado pelo instrumental da funk e do soul norte-

americanos, fundamentalmente o principal movimento de arte urbana da 

história, tendo em sua estrutura a dança (break e street dance), arte gráfica 

(grafite), performance (DJ) e música (rap). O contexto social, econômico e 

cultural do período, favoreceu o advento do hip hop nos Estados Unidos. No 

Brasil, seguindo a influência norte-americana, não foi diferente, 

principalmente a questão dos manifestos contra a segregação racial lá fora e 

as desigualdades sociais aqui no Brasil. Portanto, as características que se 

identificam com o movimento encontram-se historicamente ligadas aos 

movimentos de resistência. 

Uma série documental produzido pela Pinacoteca do Estado no ano de 

2021, feito pelos artistas “Os Gêmeos”17 sobre a história do hip hop, servirá 

para contextualizarmos o que é o hip hop e entendermos o porque que este 

movimento é o principal, em um sentido didático, para a composição 

pedagógica. Durante a montagem da exposição “OSGEMEOS: Segredos” 

(COLÉ, 2021), que pretendia inicialmente fazer oficinas de hip hop com 

jovens para incentivar a arte (porem a ideia foi abandonada após o 

surgimento da pandemia do coronavírus), surgiu à ideia de se fazer uma 

série documental sobre o percurso histórico deste movimento, formado por 

artistas que vieram das ruas. O documentário segue a narrativa sobre onde 

                                                           
17

 Série em quatro episódios sobre o percurso histórico vivido pelos irmãos Gustavo 

Pandolfo e Otávio Pandolfo, onde através de entrevistas dos protagonistas da história do 

hip hop no Brasil, e também de um representante norte-americano, conta a história do hip 

hop brasileiro por meio da memória dos artistas que estiveram na sua origem, no início dos 

anos 1980. Dividida em quatro episódios, a série está  disponibilizada no YouTube da 

Pinacoteca (COLÉ, 2021).  
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se inicia o movimento, no centro da cidade de São Paulo, mais precisamente 

na histórica Estação São Bento. Através de entrevistas com os artistas que 

protagonizaram o acontecimento, os irmãos desenvolveram um passeio 

pelas trajetórias e origens individuais destes personagens, fazendo um 

resumo da explosão criativa e cultural que nasce a partir dali. O 

documentário ganha grande importância em seu papel como documento 

histórico, ao tratar o papel primordial que o hip hop teve como uma cultura 

de integração e superação; as possibilidades que o movimento ofereceu aos 

jovens das décadas de 1980 e 1990; sua evolução ante os desafios 

daqueles que participaram da cena local. Podemos também avaliar a 

condição histórica deste registro devido à participação também das novas 

gerações, verificando as semelhanças e diferenças entre passado e futuro 

do movimento. A partir da noção transmitida pelo documentário sobre os 

elementos que compõem o movimento, podemos observar como podem se 

articular no contexto didático, utilizando-os como conteúdo para as aulas.  

No caso da dança, que envolve seu início com o “break” e evolui para o 

Street Dance, é uma dança criada nas ruas que possibilita, em um consenso 

didático, propostas dentro da educação corporal que se desenvolve na 

Educação Física, com base nas competências e habilidades indicadas pelos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais). Da mesma forma, podemos 

pensar o grafite como atividade artística que pode representar seu potencial 

na educação, como na disciplina de História, onde podemos contextualiza-lo 

a partir das primeiras manifestações humanas relacionadas à imagem e o 

desenho, até a questão da Arte urbana. Compreender a história que o grafite 

representa e contextualizá-lo com os saberes e com a aprendizagem do 

aluno relacionado à história da Arte seria de imensa importância para o 

trabalho interdisciplinar. E todo o contexto musical, desenvolvido pelo DJ e 

Mcs, junto ao Rap, tem também o potencial de fornecer subsídios para 

projetos de ensino, tanto nas disciplinas de Educação Física e História como 

na de Artes. Este roteiro parte do princípio de que o movimento hip hop tem 

total identificação com a escola pública por ser um movimento de rua, onde 
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a cultura, que se contextualiza de baixo para cima, está intrinsicamente 

ligada a uma juventude que compõe o ambiente escolar e produz sua cultura 

no chão da escola. Desta forma, nossa análise pode constatar que a 

inserção do hip hop em um contexto pedagógico pode ser um diferencial na 

percepção do aluno de mundo, percepção de sua própria cultura como 

produto didático e sua percepção corporal. Enfim, é possível que o indivíduo 

desenvolva um ponto de vista das coisas que fazem parte do seu cotidiano, 

reveladoras da arte que está em si próprio e que provem também da 

hibridização cultural tal qual ele está inserido.  

Para um padrão educacional que tende por uma postura cultural 

hegemônica, os aspectos elementares da cultura hip hop costumam, 

normalmente, serem aliados a uma cultura marginalizada. O contraponto 

deste padrão encontra-se, nas perspectivas de um processo multicultural no 

ensino, importante aspecto mencionado na Proposta Triangular de Ana Mae 

Barbosa (1991). A autora, em sua obra “A Imagem no Ensino da Arte”, em 

meados dos anos 1990, escreveu sobre acreditar que “na década de 

noventa as teorias e práticas multiculturais dominarão a cena” (BARBOSA, 

1991, p. 21). A previsão da autora, que compatibiliza com a evolução do 

movimento hip hop, já demonstrava ali o alinhamento que o ensino em Arte 

haveria de estabelecer com a estrutura cultural oriundo das periferias. 

Salienta este sentido com a ideia de que a educação em Arte deve exercer o 

“princípio democrático de acesso à informação de todas as classes sociais, 

propiciando-se na multiculturalidade brasileira uma aproximação de códigos 

culturais dos diferentes grupos” (BARBOSA,1991, p.33). Acreditamos que a 

valorização de todo contexto do movimento hip hop em um contexto teórico-

metodológico, significa dar voz para práticas voltadas para este 

multiculturalismo prenunciado por Barbosa (1991).  

Dentre os aspectos pontuais desta abordagem educativa com ênfase no 

ensino de Arte aqui apresentada, a importância do movimento didático, sob 

o prisma do multiculturalismo, possibilita pensarmos sobre a importância da 

valorização da diversidade cultural que o hip hop possa representar, na 
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estruturação que se possa estabelecer em metodologias pedagógicas. As 

variadas manifestações culturais dos movimentos de contracultura 

apresentados nesta pesquisa – tropicalismo, mangue beat e o hip hop - 

revelam, através do pensamento artístico de seus atores, as conexões que 

se contextualizam educação, arte e vida. Caracterizado pelos sentidos que 

aguçam a percepção estética da arte, estes movimentos, principalmente o 

hip hop pela proximidade com a realidade do jovem estudante, demonstram 

ser um poderoso recurso dentre as possibilidades do aprendizado, que 

necessita do sentido da experiência humana para acontecer. 
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4 PARTE IV – O ENSINO DE ARTE 

4.1 ARTE-EDUCAÇÃO 

 

A historiografia que trata do ensino em Arte é positiva para as 

definições desta disciplina, em consonância com as necessidades básicas 

que este conceito, em sua obrigatoriedade funciona como matéria escolar. 

Este ensino-aprendizagem enfrenta um desafio, na contemporaneidade, às 

contestatórias questões abordadas em torno da censura às artes, presentes 

no corpo desta pesquisa. Desta forma, como outros componentes 

curriculares obrigatórios, o ensino de Arte tem trajetória complexa na história 

brasileira, porem seu agravante é estar na linha de frente, quando se trata 

dos ataques às artes, mediante imposição censória. É importante 

ponderarmos que é em um contexto onde age uma censura intermitente, 

que atua para corromper e desconstruir modelos pedagógicos em prol da 

liberdade de expressão, e que, neste caso, a arte e seus atores comumente 

operam nesta linha de frente.  

As legislações educacionais que, de alguma forma relaciona a arte em 

algum tipo de projeto educacional, existem no Brasil desde as primeiras 

décadas do século XIX. Até a reforma educacional de 1971(BRASIL, 1971) 

são aprovadas leis de diretrizes e bases essencialmente importantes para a 

estrutura que esta disciplina carrega atualmente, como a condição que irá 

instituir a Educação Artística como atividade, porem inserida nos modelos de 

forma vigiada e dentro do padrão de repressão social que vivíamos devido à 

imposição ditatorial.  

Com o desenvolvimento do debate sobre o ensino de Arte nos anos 

posteriores, são inseridas diferentes linguagens artísticas nos documentos 

pedagógicos na década de 1990, aparecendo oficialmente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1998). Estas linguagens seriam: 

artes visuais; música; dança e teatro. Na linha de pensamento que 



61 

 

desenvolvemos para este estudo, a introdução destas linguagens têm 

grande significância, no sentido que a teríamos como base (de relevante 

conveniência para o que seria nosso trabalho de campo, situação que 

explicaremos mais adiante). Entretanto, é importante ressaltarmos que 

práticas oriundas da reforma de 1971 ainda refletem em sala de aula, de 

forma que podemos salientar isto graças à nossa experiência em sala de 

aula18. Neste caso, questões como: a falta de uma ênfase nos projetos de 

aula, onde observamos uma quase inexistência de trabalho com dança, 

performance, música, enfim, o básico em relação às linguagens propostas, 

são questões pertinentes e que devem sempre estar na pauta em busca de 

soluções para os problemas relacionados à disciplina.  

Após o período de ditadura militar, tornou-se possível estruturar 

historicamente o que havia sido produzido de positivo e de negativo em 

relação ao ensino. Sendo assim, a partir dos anos 1980, junto aos 

movimentos pela redemocratização do país, é desenvolvido a “Proposta 

Triangular”, que surgia indicando a “necessidade de mudança no ensino de 

arte modernista” (IAVELBERG, 2017, p.144). Desenvolvido pela educadora 

Ana Mae Barbosa, que fazia parte do grupo de arte-educadores no período, 

o método priorizava a discussão em torno da arte como conhecimento. 

Inovando no sentido da determinação de obras que irão servir como 

referência para os alunos desenvolverem pesquisas, foi pensado naquele 

momento como um movimento de resgate, condizente à valorização do 

ensino de Arte.  

Valorizando este ensino como um conhecimento que deve estar 

presente nos currículos em todos os níveis de ensino, representou 

mudanças conceituais que reverberaram nas condições de ensino em Artes 

na atualidade. Em um sentido prático, Barbosa (1991) elabora o seguinte 

                                                           
18

 É importante ressaltar que esta experiência foi adquirida em escolas públicas do Estado de São 

Paulo, a partir do ano de 2010, mediante observação e apontamento dos fatores considerados na 

problematização que estabelecemos decorrentes na disciplina de Arte. 
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argumento “(...) é preciso levar a Arte, que está circunscrita a um mundo 

socialmente limitado, a se expandir, tornando-se patrimônio cultural da 

maioria” (BARBOSA, 1991, p.10). Este argumento vem a ser elucidativo 

para esta pesquisa, em relação ao contexto que intencionamos abordar, que 

é o de ressaltar a importância do ensino de Arte frente aos problemas 

enfrentados nas artes, quando esta é subjugada em suas condições sociais, 

e que reverbera no ensino. No momento em que a disciplina começa a ser 

observada como um conhecimento que merece estar presente em todo 

processo educacional, e quanto esta condição é importante na formação da 

identidade do indivíduo, as próprias diretrizes pedagógicas irão se fortalecer 

em defesa de mudanças conceituais, que visam à melhoria das questões 

sociais que, indubitavelmente, afetam não só o campo artístico e o campo 

educacional artístico, mas a estruturação do indivíduo como cidadão.  

 

4.2 UMA PEDAGOGIA DIRECIONADA AO OPRIMIDO 

 

Pensarmos que o olhar para a arte em nossa sociedade pode evoluir 

fundamentalmente através da educação, revela a necessidade também de 

uma postura contestadora da escola e seus atores envolvidos no processo 

pedagógico, diante de quaisquer tentativas que impossibilite o sujeito em 

formação de entender que sua participação é fundamental para a produção 

didática. Portanto, consideramos a obra do educador Paulo Freire19, como 

essencial para o contexto desta pesquisa, uma vez que seu modelo de 

metodologia para o ensino  aproxima-se do modelo que achamos apropriado 

para expressar a condição necessária para quem ensina e para quem 

aprende sobre arte na escola. Isto se deve principalmente pelo fato que 

                                                           
19

O educador Paulo Freire, foi um dos mais importantes intelectuais brasileiros, com enorme 

reconhecimento internacional e é oficialmente considerado, desde o ano de 2012, o Patrono da 

Educação no Brasil. Muitas atividades e escritos em sua homenagem têm sido organizados, devido 

ao seu centenário, alguns, inclusive, em defesa do seu legado, atacado por grupos conservadores e 

de direita. 
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colocamos como preponderante, para esta pesquisa, a conscientização da 

condição sócio-política do discente. O autor desenvolveu um pensamento 

pedagógico assumidamente político onde, o objetivo maior da educação era 

o de ensinar o aluno a “ler o mundo” para poder transforma-lo. Isso significa, 

em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender 

sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação. O conceito 

contido em sua obra “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 1987) propõe uma 

nova forma de relacionamento entre professor, estudante e sociedade. A 

leitura de sua obra permite amadurecer conceitos como a necessidade de 

uma educação praticada a partir de uma perspectiva crítica e autônoma, que 

vai de encontro ao que priorizamos para refletirmos sobre nossa pesquisa, 

em relação à formação de sujeitos capazes de transformar politico e 

socialmente a realidade social e cultural ao seu redor. Ao propor uma prática 

em sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, Freire 

condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, que ele 

qualificou de educação bancária. Nela, segundo Freire, o professor age 

como quem deposita conhecimento num aluno apenas considerado 

receptivo. Trata-se, de uma escola alienante, mas não menos ideologizada 

do que a que ele propunha para despertar a consciência dos oprimidos. A 

ideia sobre a liberdade do indivíduo em relação à sua aprendizagem e 

desenvolvimento é considerada por nós como inexoravelmente importante 

na construção de uma identidade cultural que compõe este indivíduo.  

Enfim, de acordo com que o autor argumenta em sua obra, e esta 

pesquisa procura observar, pensar um processo de superação da opressão 

imposta consequentemente ao oprimido, passa pela necessidade de 

compreensão de que existe uma urgência de se libertar desta condição. 

Neste sentido consideramos não só a importância da educação em Arte 

como componente curricular, mas também o potencial da escola como 

espaço de contestação, tendo como grande aliado à valorização da arte e da 

cultura. A reflexão que fazemos, relativo à censura na performance La Béte, 

também está vinculada à necessidade de superação do que se manifesta 
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como um problema para a educação em Arte, e que tanto a reflexão que 

deve se desenvolver no entendimento sobre a relação da arte, cultura e 

sociedade, quanto a ação do individuo engajado na questão, seria 

necessária para a esta superação. Enfim, o autor diz que “enquanto a escola 

conservadora procura acomodar os alunos ao mundo que para o opressor 

seria o mundo real, a necessidade da educação na vida do oprimido teria a 

intenção de inquieta-los” (FREIRE, 1987).  

Refletir sobre arte e cultura significa construir os elementos de 

significação que nos possibilitam o melhor entendimento das representações 

do ensino em Arte. Significa também estar estabelecendo relações entre 

diferentes aspectos políticos, ideológicos, econômicos e sociais e, em 

relação ao sujeito participativo, a representação da conscientização sobre o 

processo de construção de sua identidade cultural. Procuramos entender o 

sentido que a estética relacional pode proporcionar para a compreensão da 

questão arte e vida, refletindo sobre as vivências e sua essência no 

ambiente escolar. A pesquisa busca refletir sobre como o ensino de Artes 

pode (sob  uma ótica de se produzir uma sociedade e uma arte que possam 

dialogar entre si na formação sócio-cultural do indivíduo) agir sob aspectos 

do cotidiano cultural social, procurando entender seu espaço. O autor 

apresenta o sentido de uma arte relacional direcionando o sentido do 

conceito para uma discussão das interações humanas e suas relações 

sociais. Neste sentido, procuramos estabelecer conexões através de 

objetivos estéticos que possam dialogar com o processo de 

desenvolvimento de uma identidade cultural dos alunos, analisando a 

postura necessária de contestação do individuo em relação aos problemas 

proporcionados pela repressão à liberdade de expressão. 

 

4.3 PRESSUPOSTOS DO TRABALHO DE CAMPO 

 

Esta pesquisa intencionava, em seu princípio, desenvolver um denso 
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trabalho de campo que daria a base para a discussão sobre as relações 

sociais e o aprendizado correspondente ao ensino em Arte. Esta prática, que 

alimentaria uma base teórica, foi afetada pelo início da pandemia de Covid-

19, fazendo com que reformulássemos nossa dissertação. De acordo aos 

modelos já formulados em diretrizes de base, seguiríamos métodos 

interdisciplinares de ensino. Neste caso, seria necessária a utilização das 

aulas de História, Educação Física e a própria disciplina de Arte, tratando 

assim de um consenso interdisciplinar já previsto nas diretrizes pedagógicas. 

O tema “interdisciplinaridade”, por si, é motivo de inúmeras pesquisas na 

área da educação e sem dúvida falar sobre o tema, para a presente 

pesquisa, seria necessária uma nova pesquisa nas mesmas dimensões 

desta própria. É importante ressaltarmos que este trabalho de campo seria 

realizado em uma escola pública na periferia de São Paulo, a E.E. Nelson 

Martiniano Mandela20, com a participação de alunos do ensino fundamental 

de 6º ao 9º ano. De modo conjuntural, objetivamos, naquele momento, 

demonstrar a necessidade de socialização através de métodos 

interdisciplinares já correspondentes no chão da escola, usando assim deste 

método escolar para uma apropriação crítica e histórica, com base em 

modelos didáticos inspirados no conceito de arte participativa, resvalando 

nos aspectos da arte relacional, tal qual nossa observação à obra de Nicola 

Bourriaud (2009). Neste sentido, buscaríamos práticas que interligassem a 

disciplina de Educação Física, a de Historia e a de Artes, na tentativa de 

promover o diálogo e uma interação social, para uma melhor representação 

do indivíduo perante a sociedade que se manifesta contrária à 

representatividade manifestada na arte. A pesquisa sobre o conceito de arte 

relacional nos revelou importantes tendências para a realização de 

organização do pensamento, essencialmente quando pensamos em 

                                                           
20

  Situada na Zona Oeste da Capital, na Cohab Raposo Tavares, o Mandela, como é conhecido, é 

uma escola dentro da comunidade que teria as características necessárias para o desenvolvimento 

do nosso trabalho de campo, dentre elas era a de ser uma escola pequena em relação a outras 

escolas públicas, o que facilitaria para nós a aplicação do projeto prático em relação à intervenções e 

participação pública. 
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desenvolver metodologias acerca das disciplinas referidas. Nossa pesquisa 

vai em direção ao que Borriaud irá se referir quando defende a ligação da 

arte na esfera das relações humanas, onde o artista contemporâneo não 

mais se preocuparia em criar novas formas, mas sim proporiam redes 

colaborativas entre artistas e não artistas, propondo itinerários dentro do 

contexto artístico que visa à interação e à produção de subjetividades. 

Referente a tal contexto que nos direciona ao conceito de arte relacional, 

destacaremos o trabalho do artista Rirkrit Tiravanija (Figura 5). Conhecido 

por seus híbridos de instalação e performance, aqui no caso priorizamos um 

deles em que o artista relaciona a ideia da culinária ao seu sentido artístico, 

onde prepara um prato tailandês, o “Pad Thai”, para as pessoas que visitam 

o museu ou a galeria onde foi convidado a trabalhar. Para a ocasião, a obra 

de Tiravanija, citado por Borriaud (2009), serviria de modelo para que fosse 

empenhado significados semelhantes em uma festa junina na escola, com 

direito à apresentações de dança e principalmente a relação do público com 

a arte e a cultura desta data comemorativa, porem tentaríamos aproximar a 

ideia transmitida de arte relacional para os alunos e estes para o público, de 

forma a entendermos que tudo que estaria envolvido ali, culinária, dança, 

cartazes enfim, estaria de alguma forma transmitindo o sentido desta 

estética relacional.  
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Figura 5 – Rirkrit Tiravanija. Instalação e performance. 2010.  Bielefelder 

Kunsthalle. 

 

 
 

Foto: Andreas Zobe  

A Arte e a Cultura Popular normalmente costumam, nestas 

comemorações escolares, serem vistas na escola de modo separado. Deste 

modo, intencionaríamos obter resultados, que culminariam em reflexões que 

envolveriam uma visão folclórica às relações artísticas contemporâneas. 

Borriuad (2009) irá considerar o trabalho de Tiravanija, como ressalta 

também sobre a crítica da época (1996), o envolvimento do público como 

foco principal, tendo a comida como meio para estabelecer a relação do 

artista com o público. Porem, observaremos o ponto de vista da historiadora 

de arte Claire Bichop (2004), onde aborda o trabalho de Tiravanija e a 

intencionalidade de Borriaud (2009) em relação à contextualização que o 

crítico faz na construção do conceito proposto.  

 

 

“(...) é necessário observar que considerar a imagem como 

relação social está a apenas um passo do argumento de 

Bourriaud de que a estrutura de um trabalho de arte produz uma 
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relação social. Entretanto, identificar o que é a estrutura de um 

trabalho de arte relacional não é uma tarefa fácil, precisamente 

porque o trabalho se diz aberto. Esse problema é exacerbado pelo 

fato de que trabalhos de arte relacional sejam derivados das 

instalações artísticas, uma forma que desde o princípio solicita a 

presença literal do observador (...).  “Sugeri  em outro artigo que a 

presença do observador poderia ser uma forma de se considerar o 

meio da instalação, mas Bourriaud complica essa afirmação (...).  

Ele argumenta que os critérios que deveríamos usar para avaliar 

trabalhos de arte abertos e participativos não são meramente 

estéticos, mas políticos e até éticos: precisamos julgar as 

“relações” que são produzidas pelos trabalhos de arte relacional 

(BISHOP, 2004, p.1).  

 

 

Em conformidade com a crítica de Bishop (2004), consideramos que 

o conceito de arte relacional não deva ser um modelo de ensino, porem 

irredutivelmente é, para esta pesquisa, uma importante fonte de identificação 

de um sentido para a arte na contemporaneidade, de certa forma inserida no 

contexto que propomos. Neste sentido podemos analisar o porquê do 

modelo que a instalação de Tiravanija auxiliaria nosso trabalho de campo 

principalmente por ser exemplo na construção do conceito descrito por 

Bourriaud (2009) 

Nas aulas disponibilizadas pelo professor de Arte, a proposta seria 

em torno da descrição do trabalho do artista Wagner Schwartz em questão - 

La Bête - objetivando a reflexão dos alunos sobre sua condição de ser 

coautor no processo artístico. Partindo do princípio da experiência que se 

pode obter através de obras artísticas convencionais, a proposta se 

destinaria à reflexão de formas de interação do aluno com a produção de 

réplicas, semelhantes as que foram desenvolvidas no conjunto da obra da 

artista. Portanto, Lygia Clark e sua obra seria de fundamental consenso para 

a realização do projeto, onde teríamos sua metodologia artística, no caso, a 
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série “Bichos”, como inspiração didática. De acordo com os objetos artísticos 

recriados na escola, as próximas etapas consistiriam em conversas com os 

grupos de alunos sobre as experiências vividas individualmente nas 

situações propostas. Seria um modo de criar condições para que os 

estudantes percebessem o corpo como um organismo vivo em relação ao 

espaço que o cerca, dentre outros aspectos preponderantes relativos ao 

trabalho de Clark. Estas experiências visariam, de acordo com a proposta 

desta dissertação, aproximarmos tanto da questão do espectador que 

participa da obra artística, quanto da questão estética corporal e de 

descoberta de uma identidade que se identifique com a questão artística. 

Permitir estabelecermos um diálogo com a obra da artista seria buscarmos, 

para esta pesquisa, a interação deste indivíduo com a arte e com a vida. 

Nosso papel seria o de coordenar a discussão perante os resultados 

práticos de criação e desenvolvimento, visando objetivos tanto individuais 

quanto coletivos, deixando claro que a proposta seria a de aprender a 

“dialogar” sobre o conceito artístico, através da estimulação do fazer e 

observar na arte. Cada etapa deste projeto artístico de Clark serviria de 

modelo na estrutura da pesquisa prática. A proposta de estabelecer 

significados, propósito essencial na obra participativa, exigiria da atividade 

em questão o estabelecimento de um diálogo entre o objeto de arte e quem 

participa, de forma a desenvolver nestas experiências sensoriais, 

semelhante ao propósito de Lygia Clark com “Bichos”, a interação 

necessária para se entender o corpo como instrumento que participa, como 

o objeto artístico.   

Referente à proposta do que seria nosso trabalho de campo, o 

percurso interdisciplinar confluiria sobre a matéria de história, propondo uma 

análise do percurso histórico da arte participativa no Brasil, com ênfase na 

obra de Lygia Clark. Pensar a disciplina de História como complemento 

deste projeto interdisciplinar seria pensar a história dentro de um repertório 

que pode ser vivenciado pelos alunos em situações de ensino. A 

problematização seria refletir sobre uma construção plural de uma visão que 
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engloba o espectador como participante, e da multiplicidade das questões já 

levantadas no percurso desta pesquisa sobre repressão e liberdade de 

expressão. Nossas reflexões estariam pautadas nas possibilidades de 

compreensão das relações entre arte e cultura ao longo da história da 

humanidade, baseado em necessidades r manifestas pelos alunos durante a 

realização do percurso didático proposto. A percepção corporal e estética, 

proposta tanto na dança quanto na disposição do happening em Educação 

Física e em Arte, encontraria reflexos na proposta de aula. Semelhante ao 

período histórico (ditadura militar de 1964 até os dias atuais) que 

destacamos aqui, e que naturalmente coincidem com os casos em que a 

censura contestou as relações entre arte e liberdade de expressão do 

indivíduo, o contexto histórico de movimentos culturais como a tropicalismo 

(1967), o mangue beat (1992) e o hip hop se conectam com a arte em sua 

forma estética e politizada, principalmente por serem movimentos musicais 

ligados à juventude e suas aspirações. A partir deste contexto, 

procuraríamos analisar como cada época desenha sua imagem e se 

configura na identidade cultural em formação no sujeito, priorizando uma 

postura tanto individual quanto coletiva deste indivíduo, que se desenvolve 

no âmbito pedagógico. Enfim, as relações entre arte e vida, questões 

corporais que ao longo da história encontramos nas mais variadas formas de 

se fazer arte e se fazer compreender tal conceito, estariam conectados em 

geral em uma maneira de conhecer e, através deste conhecimento, refletir 

sobre a maneira de “ser e estar no mundo”.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Paulo Freire (1987) dizia que “a educação sozinha não muda a 

sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda”. O educador 

propunha trazer a leitura e a escrita para o universo mais pessoal de cada 

educando, tendo como objetivo a apropriação crítica das suas reais 

condições de vida. Sua proposta de educação popular se baseava na ideia 

de que o conhecimento fosse emancipador, abrindo caminhos para a luta 

social contra as desigualdades culturais e econômicas, que para os menos 

favorecidos intelectualmente, significava a liberdade de desenvolvimento de 

sua capacidade política, através do conhecimento. Os militares que 

assumiram o poder em 1964, viram no Método Paulo Freire potencial 

possibilidade capaz de desestabilizar o equilíbrio da tradicional política 

brasileira, dominada por suas elites. Este mesmo incômodo, mas com outros 

moldes, acontece na atualidade em relação ao tema “Paulo Freire”, onde por 

vezes nos últimos anos o educador tem sido alvo de ataques advindo do 

autoritarismo governamental, principalmente por redes sociais, com 

acusações que se assemelham em suas práticas (BENEDITES, 2021).  

Preso e exilado pela ditadura, o educador foi considerado “perigoso, 

subversivo, inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus” (PINA, 2017). 

Tais aspectos ainda permeiam o julgamento destes contra o pensamento de 

Freire, como da tentativa do atual Presidente Jair Bolsonaro de “expurgar” 

das escolas brasileiras o método criado por ele. Um princípio fundamental 

em Paulo Freire é o do aluno que chega à escola levando uma “cultura que 

não é melhor nem pior do que a do professor (FREIRE, 1987)”. Em sala de 

aula, o aprendizado se desenvolveria juntos, entre docente e discente, e 

para isto seria necessário que as relações sejam afetivas e democráticas, 

garantindo a liberdade de expressão. Não há dúvidas, partindo do 

pressuposto que existe uma condição intermitente de um reacionarismo 

social vigente, que atua contra a conscientização das pessoas através da 
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censura pela arte, que a valorização da cultura no aluno seria uma condição 

irrefutável para o processo de conscientização, preconizado por Paulo 

Freire. 

 

 

O educador deve considerar essa 'leitura de mundo' inicial que o 

aluno traz consigo, ou melhor, em si. Tais conhecimentos 

exprimem o que poderíamos chamar de sua identidade cultural. 

Ele forjou-a no contexto de seu lar, de seu bairro, de sua cidade, 

marcando-a fortemente com seu conceito social (FREIRE, 1979, 

p.15).  

 

 

Enfim, é explicito neste contexto freiriano que não construímos uma 

sociedade emancipada sem sujeitos emancipados e livres, pauta necessária 

na construção de sua identidade cultural. A “leitura de mundo”, que podemos 

enxergar do ponto de vista do papel dos educadores, mensura como esta 

postura é importante quando estas possibilidades estão intrinsicamente 

ligadas aos fatores de sociabilidade e diálogo entre os seus. Assim, é uma 

leitura de mundo que cria perspectivas para que o aluno tenha uma 

compreensão do seu lugar no espaço público, a qual uma dimensão poética, 

a que ligamos aqui as relações culturais e artísticas, seja presente. Neste 

caso, a arte deve ensinar que é possível uma transformação contínua na 

sociedade, e que o entendimento desta, torna possível relações que 

possibilitam a valorização de referências que a contextualizam na 

contemporaneidade. Hoje vivemos uma realidade onde “atores sociais” 

intencionam deturpar a imagem de Paulo Freire em prol de valores 

conservadores que necessitam uma escola pública como um “subproduto” 

de valores familiares. Mais uma vez voltamos na questão da usurpação, (por 

aqueles que dominam o poder público), do consenso de democracia, e onde 



73 

 

uma de suas maiores estratégias seria a de inversão de valores, tendo como 

método confundir o pensamento da população. É aí que a escola 

emancipadora de Freire faz a diferença: Através da escola, como espaço 

público, é que se identificará às diferenças através das formas de 

convivência, daí a consciência dos valores familiares junto ao valor deste 

espaço público. A intermitência da tentativa de imposição de uma educação 

que apenas espelha aspectos como a questão dos valores das famílias, 

encontra corpo nestes períodos obscuros de falta de liberdade e ataques à 

arte. Análogo a esta situação, a ditadura que oprimiu e forçou ao exílio o 

educador Paulo Freire, intencionou interromper as relações plurais entre arte 

e indivíduo. Portanto, a preocupação de se pensar a experiência escolar, 

nos moldes que representam uma escola libertária que valorize como deve 

ser valorizada a arte na atualidade, passa pela importância de suas 

finalidades práticas que conduzem a mediação dos conceitos artísticos e 

culturais. Novamente, na atualidade, nos deparamos com a realidade 

política, social e econômica do país pondo em risco a possibilidade de se 

permitir à formação educacional um significado existencial. Saberes que 

envolvem uma concepção humanista, como o que acompanhamos no 

ensino em Artes, estão fadados, nestes tempos de opressão política e social 

à liberdade de expressão, ao papel de coadjuvantes em um contexto social 

mercadológico, que usa uma sociedade consumidora como massa de 

manipulação política.  

Tentamos, ao decorrer desta pesquisa, identificar meios para o 

desenvolvimento do ensino de Artes na escola, frente à complexidade da 

discussão em torno da censura à arte que se revela cultural em nossa 

sociedade. Porem, esta identificação se dá também da constatação de que a 

arte não faz parte da vida da maioria das pessoas. Convivemos em uma 

sociedade que apenas uma parcela da população frequenta espaços 

especializados ligados à Arte. Neste sentido, consideramos que o processo 

de ensino em Artes deve ser pensado com mais delicadeza e rigorosidade 

ao mesmo tempo, contando com a intermitência da censura e da opressão à 
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liberdade de expressão que ocorre periodicamente condizente ao contexto 

social registrado em nossa historiografia. Assim, consideramos 

imprescindível a Arte para a educação, onde o indivíduo que está ali para 

aprender e entender seu lugar neste contexto possa compreender a poética 

em que a Arte se manifesta, e através de uma leitura do mundo compor seu 

pensamento crítico. O engajamento social, neste sentido, se dará no chão 

da escola, e contribuirá para uma melhor organização na construção de uma 

identidade social e cultural, de forma que este engajamento esteja também 

conectado a questões cíveis, refletindo seu lugar no mundo como ser 

político. Por isto, a compreender a importância do ensino de Artes, na 

mesma medida de outras disciplinas, está condicionado à realidade dos 

estudantes e suas formas de comunicação, principalmente as tecnológicas. 

Refletir sobre identidade cultural, ligada à pós-modernidade, tal qual 

verificamos seus conceitos através das obras dos autores citados nesta 

pesquisa, nos trouxe o entendimento do quão este conceito é importante 

para a necessária integração e interação do indivíduo, como ser social e 

coletivo.  
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