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De GE 01 para GT 24 – Educação e Arte 

Em 2005, pesquisadores presentes na 28ª Reunião Anual (RA) da ANPEd, 

participantes de diversos GTs, estiveram reunidos para discutir de forma mais 

concreta a possibilidade de criação de um espaço específico para a discussão em 

torno da interface Educação e Arte. Foram feitos dois encontros e formalizada uma 

Comissão de Instauração composta por seis pesquisadores, provenientes dos estados 

do RS, SC, PR, RJ, SP e MG, com vistas a problematizar a criação de um GE em torno 

da temática, avaliar suas potencialidades e fazer articulações para seu 

funcionamento. Esta Comissão, durante todo o ano de 2006, esteve em contato com 

a Secretaria da ANPEd, com coordenadores de alguns GTs e com um grupo expressivo 

de pesquisadores que têm esta interface Educação e Arte, em suas diferentes 

dimensões – Teatro, Música, Literatura, Dança e Artes Visuais –, como objeto de 

estudo/pesquisa. Buscou também Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq, tanto 

na área de Ciências Humanas e Sociais, quanto na de Letras, Lingüística e Arte, que 

vêm conquistando cada vez mais espaço no campo de teorização e investigação 

relativos à temática, a fim de planejar atividades para a 29ª Reunião Anual. 

Importante frisar que muitos dos coordenadores não freqüentavam ainda as reuniões 

ou eram associados à ANPEd, mostrando-se todos interessados em ampliar este 

diálogo e poder, com o GE/GT, participar do processo de troca, produção e 

consolidação de conhecimento científico da área. Da mesma forma, outras entidades 

não acadêmicas – como a Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB); a 

Associação dos Arte Educadores de Santa Catarina (AAESC); a Associação Gaúcha 

de Arte-Educação (AGA); o Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina (SEMSC), 

entre outras – também se mostraram, desde o início, interessadas em apoiar este 

GE/GT entendendo que ele representa um ganho para todos que atuam, de alguma 

maneira, nas franjas entre a Educação e a Música, a Dança, as Artes Visuais, a 

Literatura e o Teatro, apontando para o grande potencial de crescimento que a Arte 

pode ter junto a esta Associação.   

 

Na 29ª RA, então, foram convocadas, mais uma vez, reuniões entre 

interessados em debater as razões da existência, ou não, do GE Educação e Arte. 

Nelas estiveram presentes mestrandos, doutorandos e professores de diversos 

programas de pós, de várias regiões do Brasil. Ao final destes encontros, atestada a 

existência de uma maturidade como grupo e área de investigação, e explicitada a 

demanda reprimida da área por espaços de interlocução na ANPEd Nacional, decide-

se elaborar coletivamente o documento que foi levado para análise e aprovado na 



Assembléia final, tendo anexado uma lista com 588 assinaturas de apoio. Assim 

nasce o GE Educação e Arte que hoje pleiteia sua passagem para GT. A fim de 

solidificar e dar legitimidade à iniciativa de sua criação, elegeu-se, na ocasião, um 

Conselho Diretor do GE Educação e Arte, composto por dez pesquisadores-doutores, 

de diversas universidades estaduais, federais e comunitárias, dos estados do RS, SC, 

SP, MG e CE. 

 

A pergunta que se colocava central desde o início deste processo era: que 

espaço a interface Educação e Arte vem ocupando na ANPEd? Será que a área já está 

contemplada em outros GTs? Faz sentido a criação de mais um espaço específico? 

Na busca inicial destas respostas, foi feito, ainda em 2005, por dois membros da 

Comissão, um levantamento sobre as temáticas norteadoras das RAs desde sua 

criação em 1978, bem como da produção apresentada na Revista Brasileira de 

Educação (RBE) e nas ANPEds, entre 2000 e 2005 – é o primeiro passo da 

historização do percurso da Arte na ANPEd Nacional.  

  

Na busca empreendida na RBE, foram observados artigos, notas de pesquisa, 

resenhas e notas de leitura ao longo das revistas de nº. 13 a 30, de 2000 a 2005. 

Apenas a nº 23/2003 é um “Número Especial” cujo título é “Cultura, culturas e 

educação” e trouxe uma única resenha sobre a relação Arte e Educação, no caso, do 

Cinema com a Educação; e a nº 29/2005 apresenta um artigo que discute a relação 

entre Literatura e Educação. O foco em Cultura não teve maior espaço nas demais 

revistas, como também não foram encontrados subsídios para a discussão das 

relações Educação e Arte. Na edição nº 37 (jan/abr. 2008) da RBE, é publicado um 

dos primeiros artigos sobre a temática. 

 

Esta ausência, de acordo com o levantamento feito, percorre também as 

temáticas das RA até 2005 – foi justamente a 29ª ANPEd, de 2006, que trouxe como 

tema norteador Educação, Cultura e Conhecimento na Contemporaneidade: desafios 

e compromissos. Sendo a primeira vez que a ANPEd convidava a Cultura para o palco 

central do debate, e Arte estando intimamente associada à Cultura, o que já chamava 

a atenção era o quanto este tema se mostrava emergente e atual, necessitando de 

atenção especial. Nesse sentido, vale lembrar que estávamos vivendo, também em 

2005/2006, a discussão das Novas Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Pedagogia, com a inclusão da Arte como área de conhecimento fundamental na 

formação dos Pedagogos. Isso sem dizer que, desde 1996, com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (5692/96), através de seu artigo 26, o ensino da Arte é 

obrigatório para todo o ensino fundamental. A criação do GE, que hoje pleiteia sua 



passagem para GT, partiu do entendimento que cabe à ANPEd, como entidade 

participativa nos meios políticos e acadêmicos e comprometida com o coletivo e com 

a produção científica da área educacional, abrigar de forma séria e consistente este 

tipo de debate.  

   

Como dito anteriormente, foi feito, na época, ainda, um levantamento dos 

trabalhos apresentados nas RAs entre 2000 e 2005, procurando perceber de que 

forma este diálogo da Educação com a Arte se fazia presente. Para isso foram usadas 

palavras-chave e, em alguns casos, também foram consultados os resumos. O que 

se viu é que as poucas produções referentes à interface Educação e Arte foram 

abrigadas dispersamente pelos GTs. Dos 1.796 trabalhos e pôsteres aprovados nos 

seis anos analisados, apenas 55 (45 trabalhos e 10 pôsteres) remetem, de alguma 

forma, à área.  

 

Estes dados nos chamaram atenção: primeiramente pela dispersão da 

representatividade da área pelos diversos GTs; e, ainda, pela pequena quantidade 

de trabalhos apresentados. Como contraponto à quantidade, a dispersão aponta para 

uma ampla receptividade dos pesquisadores com a temática, caracterizando o que 

costumam chamar de caráter multidisciplinar da Arte. Outrossim, essa compreensão 

de que a Arte, então, deveria permear todos os GTs, merece ser analisada com 

cautela, pois como área de conhecimento, a Arte – expressa na Música, no Teatro, 

na Dança, na Literatura e nas Artes Visuais – tem seu campo teórico próprio e, 

quando anteriormente apresentada de forma pulverizada nos GTs, na maioria das 

vezes, ficava confinada a ilustração de outras pesquisas ou instrumento de coleta de 

dados e não como campo teórico, área de conhecimento – diferente do que ocorreu 

desde a criação do GE. Essa necessidade de criar um espaço específico já se fazia 

notar há mais tempo e foi acolhida nas ANPEds Regionais Sul (GT Educação e Arte) 

e Centro-Oeste (GT Educação, Arte e Mídias), que tiveram, respectivamente, suas 

sétima e nona edições neste ano de 2008. Assim, a criação do GE Educação e Arte 

na ANPEd Nacional mostrou que, embora por sua própria natureza apresente caráter 

bastante amplo e interdisciplinar, favorecendo os enlaces com os demais GTs, sua 

existência marca o reconhecimento do status de área de conhecimento à Arte. 

Ressaltamos, entretanto, que isso não significa defender a criação de “guetos” 

intelectuais, ou de pulverização do campo de pesquisa, mas um debate aprofundado 

e de melhor qualidade, como tem sido a tônica anpediana – o que fica ainda mais 

claro ao vermos a quantidade de parcerias e abordagens que tivemos durante todos 

esses dois anos por parte das coordenações dos demais GTs, sem deixar de lado a 

dimensão crítica e as especificidades de cada campo. Nesta perspectiva, um dos 



pontos que queremos sublinhar neste documento é que o GE/GT Educação e Arte 

entende que veio somar – e não dividir. 

 

Retomando o dado de a ANPEd ter, historicamente, recebido poucos trabalhos 

na interface Educação e Arte, diferente do que pode parecer à primeira vista, a 

produção da área é, não apenas significativa, como crescente. Há inúmeras editoras 

com coleções específicas para abrigar a produção científica desta interface – como a 

Coleção Ágere, da Editora Papirus; ou a Coleção Educação e Arte, da Editora 

Mediação, só para citar algumas, bem como periódicos estão dedicando mais artigos 

e, até mesmo, publicando dossiês especiais nesta temática. Também aumenta a cada 

dia o número de Programas de Pós-Graduação em Educação com linhas de pesquisa 

que abrigam a discussão estética e poética, como a UNICAMP, a UFRGS, e a UNESC, 

todos recomendados pela CAPES, só para destacar uma universidade Estadual, uma 

Federal e uma Comunitária.  

Há ainda, cada vez mais, Programas de Pós-Graduação em Artes que abrigam 

a discussão com a Educação – o que reflete na qualidade e quantidade de trabalhos 

apresentados no GT de Arte e Educação da ANPAP – Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Artes Plásticas. Concluímos que estas pesquisas não 

apareciam de forma mais significativa no cenário da ANPEd por falta de espaço 

específico, dificultando o aprofundamento e intercâmbio nas discussões que por 

ventura se faziam. Com a criação do GE, o expressivo número de trabalhos recebidos 

(40 em 2007 e 32 em 2008), bem como a procura que os debates propostos tiveram 

(81 signatários de 36 diferentes instituições) na Reunião da ANPEd passada – a 

primeira na qual existimos como GE – nos mostra o quão acertada foi a decisão de 

assumirmos o desafio de criar um novo pólo de debate científico dentro da ANPEd: 

configurou-se o enfrentamento prioritário da Arte em suas inúmeras relações com a 

Educação, garantindo seu embate criterioso e profícuo na ANPEd Nacional, um dos 

fóruns críticos mais importantes da Educação brasileira.  

 

Por fim, o temor de que a Associação já estivesse saturada e que a criação de 

mais um GE/GT pudesse favorecer o enfraquecimento e pulverização de debates nas 

áreas já existentes mostrou-se, com a concretização do GE Educação e Arte, 

totalmente equivocado – diferentemente, percebemos um crescimento e 

amadurecimento no debate epistemológico, respeitando as especificidades da área e 

seu diálogo com as demais, tendo, inclusive, atraído para a ANPEd pesquisadores 

que não a freqüentavam anteriormente por não a reconhecerem, até então, como 

espaço propício ao debate de suas pesquisas nas áreas de artes visuais, música, 

dança, literatura, teatro, entre outras. Temos, sim, a firmeza de dizer, e também 



acreditar, que a criação do Grupo de Estudos Educação e Arte – e sua conseqüente 

transformação em GT – incrementa as pesquisas, incentiva intercâmbios, bem como 

aumenta o alcance de associados e, ampliando debates, qualifica a interlocuções com 

os demais GTs da ANPEd, além de contribuir para as mudanças efetivas nas práticas 

pedagógicas de artes na escola, fortalecendo assim o compromisso social da ANPEd 

com o campo da Educação nas suas dimensões estéticas e artísticas, constituindo, 

neste todo, a legitimidade que buscamos enquanto pesquisadores da área. 

 

Por fim, entendemos que a forma de coordenação colegiada que vem sendo 

empregada desde o início, foi/tem sido também fundamental para o amadurecimento 

do GE/GT como fórum democrático de debate científico. O nosso desafio, neste 

sentido, é o mesmo de toda a ANPEd: ampliar a participação de profissionais do 

norte, nordeste e centro-oeste brasileiros a fim de termos um mapa mais real de 

nossa diversidade.           

 


