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Resumo 

Este ensaio comenta os principais problemas da Educação Artística na 
América Latina, tais como formação de professores, falta de pesquisas 
acerca do que os alunos pensam, sobre aprendizagem da arte e princi-
palmente falta conscientização do colonialismo cultural que sofremos 
muitas vezes imposto pelos Governos ditatoriais.  Por outro lado, iden-
tifica experiências de alta qualidade no ensino-aprendizagem das ar-
tes. Também comenta a participação do CLEA no desenvolvimento da 
Educação Artística na América Latina. 

Palavras-chave: Educação Artística; Arte/Educação; Aprendizagem de 
Arte; América Latina; Colonialismo.

Abstract 

This essay discusses the main problems of Arts Education in Latin 
America, such as teacher preparation , lack of research on what stu-
dents think, about art learning and mainly lack awareness of cultural 
colonialism that we often suffer imposed by dictatorial governments.  
On the other hand, it identifies high-quality experiences in the teaching 
and learning of art. It also comments on CLEA’s participation in the 
development of Art Education in Latin America.

Keywords: Artistic education; Art/Education; Art Learning; Latin 
America; Colonialism.

Um dos maiores desafios para o desenvolvimento da Educação 
Artística na América é a formação de professores quantitativamente 
deficitária e, às vezes, qualitativamente também. Será necessário am-
pliar muito a oferta de Cursos de Mestrado e Doutorado em Educação 
Artística para termos um largo corpus de pesquisa que nos guie sobre 
Ensino da Arte em nossos países a fim de qualificar este ensino. No 
Brasil temos 28 Mestrados e Doutorados em Artes Visuais, só dezoito 
deles têm linha de pesquisa em Ensino da Arte.  Cuba, México, Chile e 
Colômbia já têm Pós-Graduação em Educação Artística levando a Mes-
trado e Doutorado e o Peru está planejando um novo curso. As pesqui-
sas vêm iluminando várias áreas do Ensino da Arte como a formação 
de professores, o que eles pensam acerca de como ensinam, aspectos 
históricos, interdisciplinaridade, transferência de valores e modos de 
pensar das Artes para outras disciplinas, teorias e metodologias de en-
sino, modos de ler imagem, etc. 

Entretanto, pouca coisa tem sido produzida para aclarar o que 
pensam os alunos, quer sejam crianças, adolescentes ou adultos, sobre 
sua aprendizagem da Arte. Uma interessante pesquisa foi feita no Mé-
xico na Benemérita Escuela Nacional de Maestros. 

Trata-se de uma escola que tem formado professores para o en-
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sino primário há mais de 30 anos. As autoras e o autor do artigo1 que 
relata a pesquisa nos Anais de um Congresso da COSINEM em 2017 
em Mérida, Yucatán declaram que a escola tem especial interesse na 
formação de professores para a Educação Artística, mas que os jovens 
chegam a esta escola sem o necessário embasamento em artes para 
aproveitar bem o que a escola tem para ensiná-los.

Este é um reclamo constante mesmo nos Cursos Universitários 
de Arte em países da América Latina. A pergunta concreta que eles 
queriam ver respondida na investigação era: 

¿Cuál es la concepción de arte y de educación artística de los 
docentes en formación de 2º semestre de la BENM? (CANALES, VARGAS 
e MÁRQUEZ, 2017, p. 9)

87% dos pesquisados têm entre 18 e 22 anos e os restantes 13% 
têm mais de 23 anos. Quando perguntados sobre o objetivo persegui-
do ao desenvolver atividades de educação artística, as respostas dos 
alunos apontam muita incerteza. 72% dos estudantes concordam for-
temente que o objetivo é que as crianças desenvolvam a capacidade de 
perceber e expressar emoções, 59% no desenvolvimento de sua sensi-
bilidade estética, no entanto, 49% concordam que o objetivo é que o 
grupo seja entretido e se divirta.

68% dos alunos estão inclinados a pensar que o objetivo é que as 
crianças aprendam os rudimentos das técnicas artísticas e a opinião é 
totalmente dividida sobre a questão de treinar as crianças como artis-
tas, 11% concordam, o 20 % de alguma forma concordam, 28% não con-
cordam nem discordam, 24% discordam um pouco e 17% discordam 
totalmente. Por fim, 67% dos estudantes consideram que o objetivo per-
seguido por esse tipo de atividade é que as crianças desenvolvam sua ca-
pacidade intelectual. (CANALES, VARGAS e MÁRQUEZ, 2017, p. 11).

Na conclusão os autores afirmam que esta última opinião coinci-
de com a abordagem deles como professores. 

No Brasil, talvez os pesquisadores sobre Ensino da Música se 
preocupem mais em saber o que pensam seus alunos. 

Interessante é a monografia para Licenciatura em Música de Isa-
bel Pereira da Cunha Soares (2014), “A expectativa dos alunos sobre o 
ensino de música na escola: uma pesquisa com dois alunos do 1º ano 
do ensino médio da Escola Estadual Argemiro Antonio do Prado”, 
Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil, Buritis-MG,  
Também digna de nota é a dissertação de Mestrado “A formação de 
professores de música sob a ótica dos alunos de licenciatura” de Cristi-
na Mie Ito Cereser (2003), Universidade Federal do Rio grande do Sul.

Em Artes Visuais Sônia Tramujas Vasconcellos tem pesquisado o que 
pensam os alunos no Paraná e uma pesquisa em Portugal intitulada “Apren-
dizagem, Formação e Práticas de Arte” em alunos do Ensino Secundá-
rio Artístico. Um Estudo de Caso, de Duarte Silva e Jaime R. S. Fonseca 
(2010) mostra resultados interessantes. O texto resulta da análise 

“dos dados resultantes da aplicação de um ques-
tionário em 2007 a 252 estudantes da Escola Se-
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cundária Artística António Arroio, em Lisboa, 
sendo os seus objectivos principais conhecer as 
suas actividades artísticas, compreender quais as 
suas motivações, expectativas de vida, e quais as 
representações que têm da arte e da vida artística” 
(SILVA e FONSECA, 2010, p.1)

No que respeita à formação e atividade artística, 

“(...) 67% dos estudantes consideram como sen-
do arte a música, ilustração, arquitetura, design, 
artesanato, dança, teatro, joalharia ou moda; não 
pensam prosseguir estudos depois do secundá-
rio e desenvolvem trabalho remunerado além da 
sua atividade escolar; quanto aos incentivos, eles 
próprios sempre sentiram vocação para a área das 
artes.” (SILVA e FONSECA, 2010, p.5)

Por outro lado, 33% consideram como “sendo arte a pintura, 
o desenho, a escultura, a instalação, a fotografia, o cinema e o vídeo; 
pensam prosseguir estudos depois do secundário e não desenvolvem 
trabalho remunerado além da sua atividade escolar; as pessoas que os 
incentivaram a prosseguir estudos no ensino artístico foram o pai e a 
mãe, outro familiar, amigo ou grupo de amigos ou um professor em 
especial” (SILVA e FONSECA, 2010, p. 5). Mas os resultados não são 
apenas estes. A análise dos dados demográficos aliada a informações 
sobre os familiares torna este artigo muito interessante. 

Há outras pesquisas que dão voz aos estudantes, mas certamente 
se estas pesquisas fossem intensificadas ajudariam no processo de des-
colonização da Aprendizagem da Arte na América Latina. Paulo Freire 
nos ensinou: é a voz dos alunos, suas experiencias, seus conceitos, seu 
contexto, sua expectativa que deve guiar o processo ensino aprendiza-
gem e não teorias e práticas que um país imponha a outro país.

O colonialismo cultural é um forte problema na América Latina, 
pois nos impede de valorizar nossa própria Cultura. Tendemos a co-
piar modelos de ensino da Europa e dos USA sem nenhuma correspon-
dência com o nosso contexto social e cultural quase sempre operando 
cortes nos modelos para economizar pois introjetamos a ideia de que 
somos países pobres. Só é possível falar de uma “Arte/Educação desco-
lonial”, se desenvolvermos em nossos alunos consciência política e de 
lugar, a análise da História, a desmistificação dos mitos colonizadores 
e o estudo de movimentos e heróis descolonizadores como as Escuelas 
al Aire Libre do México, Elena Izcue (Perú), Jesualdo e Figari (Uruguai), 
Alberto Gelly Cantilio, Gonzalo Leguizamón Pondal, Malhardo e as 
irmãs Cossettini ( Argentina), Gerardo Seguel (Chile), Paulo Freire e 
Noemia Varela (Brasil), Olga Blinder (Paraguai) no passado e  Leão Lo-
pes  e Ramon Cabrera hoje.

Nos anos 70 no Brasil nosso sistema de ensino da arte foi dese-
nhado pela universidade de São Diego, nos anos 90 por um espanhol 
que nunca viveu no Brasil e agora voltamos a ser dominados por ban-
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cos e outras corporações que pressionam o Ministério da Educação a 
eliminar as Artes do currículo das escolas públicas. Em 2018 as Artes 
que eram obrigatórias desde 1971 foram retiradas das disciplinas do 
Ensino Médio junto com Filosofia e Sociologia apenas dois anos depois 
que o Senado havia aprovado especificamente a inclusão de Dança en-
tre as Artes já obrigatórias Música, Artes Visuais e Artes Cênicas, sub-
dividindo-as em Teatro e Dança.  

Temos intensificado a conscientização e as ações de combate a 
colonização cultural, econômica, educacional e emocional.  

Arte/Educação no Brasil é feminina, isto é, dominada por mulhe-
res que tem de lutar contra duas desqualificações ao mesmo tempo; a 
desqualificação do trabalho da mulher e a desqualificação da Arte no 
sistema educacional.

Entretanto , apesar das dificuldades, principalmente de políticas 
públicas que democratizem a educação , tivemos 25 anos de projetos 
em Educação Artística muito exitosos.  Nosso maior desafio são os po-
líticos e as inúmeras fundações privadas que decidem nossos currícu-
los sem respeito nenhum às pesquisas produzidas nas Universidades 
nem a opinião dos professores de Artes. Há vários Grupos de Estudos 
universitários de Arte/Educação, dentre eles o GEARTE2  que tem uma 
revista muito influente. 

As Universidades alimentam uma cultura de resistência e mui-
tos projetos continuam bem-sucedidos em escolas e principalmente em 
ONGs comunitárias como a Fundação Casa Grande (Cariri, Ceará), o 
Maruê Malungo (Recife) e o Tear (Rio), que já estão com quase 30 anos 
de existência. A atuação de estudantes do Ensino Médio ocupando es-
colas para defendê-las em 2015 em São Paulo, que gerou apoio em vá-
rios Estados, foi a prova cabal de que estávamos educando nossos alu-
nos com senso de responsabilidade, participação, autonomia e respeito 
as suas comunidades.

Em setembro de 2015, o governo do Estado de São Paulo anun-
ciou um plano para reorganizar a rede pública de ensino que fechava 
muitas escolas e lotava outras, fazendo com que os jovens se deslo-
cassem de seus bairros para lugares distantes para freqüentar escolas 
superlotadas. Provou ser uma ação destinada a vender terras para ex-
ploração imobiliária. 

A postura ditatorial do governo e o apoio da imprensa ao gover-
no provocaram um surpreendente movimento de ocupação de muitas 
escolas na capital e no interior do estado, tendo como bandeira o lema 
“Não feche minha escola”. Os alunos cuidaram bem da escola, prepa-
raram e organizaram seus currículos convidando professores e artistas 
para ensinar, dar palestras e concertos. Não relegaram nem renegaram 
as Artes como o fazem nossos dirigentes nacionais agora (2016/2018).

Até a grande imprensa que de início execrou e demoliu o movi-
mento foi obrigada a reconhecer o acerto do comportamento dos estu-
dantes. Eles realizaram marchas e organizaram aulas até nas ruas. Eles 
passaram o Natal dentro das escolas.
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Fig. 1. Escola Estadual Salvador Allende, zona leste de São Paulo

Fig. 2. Oficina do Núcleo de Artes Afrobrasileiras da USP na Virada Ocupação. Durante 
a ocupação de estudantes secundaristas nas escolas estaduais de São Paulo. Escola Es-
tadual Dona Ana Rosa de Araújo. Vila Sônia – São Paulo/SP, 06 de dezambro de 2015. 

Fonte: https://www.mainafantini.com.br/fotojornalismo-cgch.
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Foi um movimento liderado por meninas que saiu temporaria-
mente vitorioso. Veremos o que acontecerá depois das eleições de 2018. 
Agora os políticos estão menos antidemocratas para ganhar votos.

Outro problema na América Latina é o pouco tempo dedicado 
às Artes na Escola Pública, pois, nem todos os países tem escolas em 
tempo integral. No Peru a questão do número de horas de Educação 
Artística na Escola está resolvida. Aumentou de uma hora por semana 
para três horas, depois que o presidente do país Pedro Paulo Kuczynski 
no seu discurso de posse (2016) falou explicitamente na importância da 
Arte na Educação. Agora que ele se demitiu veremos o que vai acon-
tecer.

Apesar dos problemas que cerceiam a Educação Artística na 
América Latina muitos projetos de alta qualidade vêm sendo produ-
zindo por muitos anos. No Uruguai o Taller Barradas3 desde 1974 e 
mais recentemente as Bienais de Educação Artística vem atuando na 
preparação de professores e em experiencias e pesquisas com crianças 
e adolescentes. A ConArte4 vem desenvolvendo ações em todo o Mé-
xico. O centro cultural La Nana, na Cidade do México, com música, 
artes visuais, dança tem transformado culturalmente o bairro pobre ao 
redor. Na Colômbia as Artes Visuais têm força Cultural incontestável 
desde o Modernismo, mas a Educação Artística se desenvolveu princi-
palmente nos últimos 20 anos. As publicações oficiais são numerosas 
na Colômbia enquanto no Brasil publica-se mais em livros de Editoras 
Universitárias ou comerciais. No Paraguai o Taller de Educacion Infan-
til vem formando gerações.  Em Rosário, na Argentina, a Rede Cosse-
ttini é muito ativa na atualização de professores assim como o IMEPA 
em Avellaneda. Na Venezuela a Educação Musical é de alta qualidade 
e atinge a maioria das escolas. O mesmo ocorre na

Guatemala onde podemos mencionar o Grupo Co-
munitario Maya Kaqchiquel Sotzil Jay, que forma 
actores-músico-danzantes, en la aldea El Tablón, 
Sololá, Guatemala. Trabajan desde la autogestión 
y se proyectan en su idioma a toda la comunidad 
circundante.  Estudian y proponen a partir del Po-
pol Vuh, el libro de la cosmovisión maya-kiché, o 
FLADEM E O Movimiento  Latinoamericano  de 
la Canción Infantil -MOCILYC”5

Nas Artes Visuais na Guatemala o Creatório Artístico e Peda-
gógico faz um trabalho excelente Em Cuba há muita experimentação 
educacional com artistas que consideram estas experiencias sua obra 
artística como o DUPP (Desde Una Pragmática Pedagógica). 

 No Chile a atuação conjunta das Instituições Culturais e Educa-
cionais tem garantido uma educação artística voltada para a comunida-
de de muita qualidade e se espera novas iniciativas agora que no dia 13 
de outubro de 20176 foi criado, depois de anos de estudos, o Ministério 
das Culturas, das Artes e Patrimônio.    

No Brasil tradicionalmente os Ministérios da Educação e da Cul-
tura jogam um para o outro a responsabilidade de atualizar os pro-
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fessores de Arte. Nos últimos dez anos o Ministério da Cultura esta-
va se desempenhando melhor. Criou o programa Mais Cultura e os 
Pontos de Cultura dando muita atenção aos professores de Arte. Mas 
atualmente a situação do Ministério da Cultura está difícil. Em apenas 
um ano, três ministros se demitiram. O atual governo no Brasil (2016 
/2018) é o mais conservador e antidemocrático desde a Ditadura Militar 
(1964/1984). Além de eliminarem Arte como disciplina obrigatória no 
currículo do Ensino Médio, como eu já disse, querem cortar os cursos 
de Humanidades das Universidades Públicas, federais e estaduais e 
pior, acabar com a profissão de “artista” nas Carteiras de Trabalho dos 
cidadãos brasileiros.

Criamos em 1984 no Rio de Janeiro uma entidade que deno-
minamos Conselho Latino Americano de Educação pela Arte (CLEA) 
inicialmente ligado à INSEA. As relações com a INSEA são instáveis, 
dependem da diretoria e dos representantes da América Latina no seu 
Conselho Mundial, mas operamos muito bem independentemente. O 
CLEA vem produzindo ações, pesquisas. congressos anuais, publica-
ções (Revista CLEA7 e livros) sobre Arte/Educação (designação no Bra-
sil) e Educação Artística (designação nos países hispano-americanos da 
América Latina) Atravessamos ditaduras, crises econômicas e institu-
cionais, mudanças de paradigmas na Arte e na Arte/Educação juntos, 
discutindo, discordando, nos apoiando uns aos outros , construindo 
alianças com arte/educadores mais jovens que hoje formam a fortuna 
crítica e cultural do CLEA. Para definir quem somos cito carta ,a mim 
dirigida,  datada de julho de 2017, de Salomon Azar membro fundador 
do CLEA:

Cuando en 1984 caían las dictaduras en América 
Latina, en Rio de Janeiro una “llama” de esperan-
za, latino americanismo y ética humanística, se 
vislumbraba, se creaba el CLEA.
 El CLEA como instrumento, durante estos largos 
treinta y tres años, potenció el movimiento de 
Arte y Educación por encima de las diferencias 
conceptuales y académicas. Conocimos la 
impronta de los fundadores latinoamericanos e 
incorporamos sus aspectos éticos. En estos trein-
ta y tres años, cada país integrante fue aportan-
do la organización de diversos eventos. Estos de-
sarrollaron nuestro movimiento. Todos ellos con 
una participación igualitaria para todos los países 
miembros: ARGENTINA, BRASIL, CHILE, CO-
LOMBIA, CUBA, GUATEMALA, MEXICO, PA-
RAGUAY, PERU, VENEZUELA y URUGUAY.

Temos trabalhado para a ampliação do número dos países mem-
bros do CLEA. Nossa ambição é congregar todos os países da região. 
Consideramos as relações internacionais na América Latina fator im-
portantíssimo para que conheçamos as culturas uns dos outros, nos 
respeitemos e atuemos conjuntamente para a melhoria da qualidade 
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de vida, aprendizagem e participação coletiva da nossa juventude. 
Reforço de ego cultural permitirá nos relacionarmos em condições de 
igualdade com os países colonizadores de ontem e de hoje. Parceria e 
não submissão cultural é o que desejamos. As relações internacionais 
igualitárias do ponto de vista cultural expandem o potencial intelectual 
de todos envolvidos nestas relações. Trabalhando junto ao CLEA temos 
as Associações Nacionais de cada país como a FAEB no Brasil, EDU-
CARTE no Chile e a REDE COSSETTINI na Argentina.

É para discutir nossos problemas, nossa história, nossas 
conquistas que nos encontraremos de 23 a 25 de abril de 2019 no SESC 
Vila Mariana em São Paulo em direção a construir melhores condições 
para nossa profissão de Professores de Artes. O tema será “O Ensino e 
a Aprendizagem da Arte na América Latina: descolonização e questões 
de gênero.” Debateremos os seguintes temas:

 
1 - Colonialismo versus diálogo internacional. Como evitar a im-
posição de ideias fora do lugar? 
2 - O Colonialismo Cultural e emocional aliado a questões de 
gênero, raça, classe social e códigos hegemônicos de Cultura.   
3 - Que História da Arte queremos conhecer e que história do 
Ensino da arte estamos construindo?  

1 - Que revolução em Arte /Educação estamos precisando? 
2 - Interdisciplinaridade não é polivalência.
3 -  Advocacia das artes. no nosso sistema disciplinar de ensino: 
de que maneira defender as Artes como componentes obrigató-
rios e a cumplicidade com as tecnologias.

Termino com o que deveria ter sido uma epígrafe:

“O que é crucial ter em mente é que a “colonialidade” e todos 
os conceitos que introduzimos desde então são conceitos cujo 
ponto de origem não está na Europa, mas no “Terceiro Mundo”. 
Isso significa que todos esses conceitos emergem da experiência 
de colonialidade nas Américas. Enredado com a modernidade, 
com certeza, mas não mais “aplicando” categorias nascidas na 
Europa para “entender” os legados coloniais. Pelo contrário, 
convertemos a Europa em um campo de análise, em vez de um 
provedor de “recursos culturais e epistêmicos”. (Walter Migno-
lo, 20148)

Notas

¹ CANALES, D. T. Q., VARGAS, P.A.P., MÁRQUEZ, C. C. A. P. (2017). Concep-
ción de arte de los docentes y de los docentes em formación de la benemérita Escuela 
Nacional de Maestros. Congresso da COSINEM, Mérida, Yucatán. 

² Revista GEARTE (Grupo de Pesquisa em Educação e Arte) vinculado ao Pro-
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grama de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/gearte.

³ Instituto Uruguayo de Educación por el Arte - Taller Barradas. http://www.
tallerbarradas.org/index.php/institucion consultado em 24/10/2017. 

⁴ ConArte, Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. Disponível em: https://
www.conarte.mx/

⁵ Comunicação pessoal eletrônica por e-mail de Ethel Batres, 
26/10/2017: 
“1) La constitución del FLADEM- Foro Latinoamericano de Educación 
Musical - (1995) que aglutina a educadores musicales de 20 países, los 
cuales viajan anualmente a un Seminario Latinoamericano de forma-
ción, y quienes además tienen varios encuentros Regionales y sendos 
Congresos Nacionales.  Tienen su propio departamento de publicacio-
nes, y tuvieron un programa radial por internet, para difusión de la 
música latinoamericana.  El FLADEM ha constituido una Cátedra Iti-
nerante de Pensamiento Pedagógico-musical latinoamericano, la cual 
revaloriza y pone en estudio y discusión a los pensadores y difusores 
de una pedagogía surgida en este contexto.  De allí están saliendo pun-
tos de análisis que luego son trasladados a las universidades y centros 
de estudio de América Latina, en donde se sigue todavía estudiando 
metodologías europeas primordialmente.  Este año se celebró el XXIII 
Seminario Latinoamericano de Educación Musical, el más importante 
de América Latina. 
2) El Movimiento Latinoamericano de la Canción Infantil- MOCILYC- 
que se reúne cada dos años en distintos países de América.  Es auto-
gestionado y concentra a creadores, críticos, productores e intérpretes.  
Se dirige a los niños, sus padres, a los maestros y a la comunidad en 
general.  En 2017 se celebró el No. 13 y contó con la participación de 100 
grupos musicales de toda América Latina.  Tienen ya su propia radio: 
Radio Butiá que transmite los 365 días del año por internet.” 

⁶ Los principios del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
son: Diversidad cultural, democracia y participación. Reconocimiento cultural 
de los pueblos indígenas. Respeto a la libertad de creación y valoración social 
de creadores y cultores. Reconocimiento a las culturas territoriales. Respeto a 
los derechos de cultores y creadores. Memoria histórica. Dora Aguila. Comu-
nicação pessoal eletrônica por e-mail em 25/10/2017.

⁷ Revista CLEA (Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte).  http://www.
redclea.org/category/revista-clea/

⁸ Aïcha Diallo entrevista Walter Mignolo, 2014. Decolonial aesthetics/aesthe-
sis has become a connector across the continents. Contemporary And Magazine. 
Recuperado em: https://www.contemporaryand.com/magazines/decolo-
nial-aestheticsaesthesis-has-become-a-connector-across-the-continent/
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