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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é propor um projeto com o intuito de levar o aluno de 

ensino fundamental da rede pública ao conhecimento e à reflexão acerca de um 

determinado período social e político da historia brasileira, conhecido como a ditadura 

militar da década de 1960, através da obra do artista popular Waldomiro de Deus. Para 

tanto, propõe-se a utilização da Abordagem Triangular (AT) para o ensino da arte, que 

consiste em uma metodologia baseada em três eixos principais: a contextualização da 

obra, a sua apreciação e a prática. A contextualização da obra de arte no projeto é para o 

aluno entender a época na qual foi criada, e estabelecer as relações sociais e culturais de 

forma integrada. A apreciação da obra é a leitura crítica das imagens, que ajudará ao 

aluno a formar seus próprios conceitos sobre os trabalhos artísticos a partir daí 

analisados. A prática refere-se ao trabalho no ateliê, a criação visual, a utilização dos 

materiais para composição dos trabalhos. Estes trabalhos serão elaborados a partir do 

estudo da obra do artista, não sendo uma cópia, e o aluno terá a liberdade para se 

expressar dentro de sua realidade. Este projeto pretende trazer para os seus beneficiários 

a discussão da arte e o seu papel no ensino fundamental. Compartilhar com as crianças 

um cotidiano educativo proposto por este projeto é envolver linguagens artísticas 

diferentes, como prática de dinâmicas entre professores e alunos, no processo de 

desenvolvimento e criação da arte e na apropriação de valores éticos. Espera-se ao final 

do projeto que os alunos conheçam a obra do artista Waldomiro de Deus, a temática que 

envolveu e a sua importância para o conhecimento desse período histórico do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT 

 

The objective of this work is to propose a project with the aim of bringing the 

student from public school to knowledge and reflection about a particular period of 

social and political history of Brazil, known as the military dictatorship of the 1960s, 

through the work of folk artist Waldomiro de Deus. We propose the use of Triangular 

Approach (TA) for the teaching of art, consisting of a methodology based on three main 

axes: contextualization, appreciation and practice. The contextualization of the art work 

on the project is for the student to understand the era in which it was created, and 

establish social relations and cultural seamlessly. The appreciation of the work is the 

critical reading of the images, which will help the students to form their own ideas 

about the artwork thereafter analyzed. The practice refers to work in the studio, visual 

setting, the use of the materials for the composition of the work. These works will be 

drawn from the study of the artist's work, not a copy, and the student will have the 

freedom to express yourself within your reality. This project aims to bring to your 

beneficiaries the discussion of art and its role in elementary school. To share with the 

children a daily education proposed by this project is to involve different artistic 

languages, as practical dynamic between teachers and students in the development 

process and creation of art and appropriation of ethical values. It is expected by the end 

of the project that the students learn the artist's work Waldomiro de Deus, which 

involved the issue and its importance to the knowledge of this historical period of the 

country. 



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

 

 

AT - Abordagem Triangular 

BA - Bahia 

CNFCP – Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (Museu Edson Carneiro) 

CPC - Centro Popular de Cultura 

CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do Brasil 

FGV - Fundação Getúlio Vargas 

Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MIAN - Museu Internacional de Arte Naif 

MPB - Música Popular Brasileira 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PCB - Partido Comunista Brasileiro 

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais  

Saeb - Sistema de Avaliação da Educação Básica 
 

UNE - União Nacional dos Estudantes  

  

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 , Henri Rousseau, “A Guerra”, óleo sobre tela, 114x195 cm, 1894. 10 

Figura 02 , Djanira, “descansando na rede”, óleo sobre tela, 54x61, 1975. 11 

Figura 03 - Foto de jornal no período da ditadura, com referência a censura.  19 

Figura 04- A mesma língua, 1967, xilogravura, Antonio Henrique Amaral. 23 

Figura 05- A gênese do ditador, 1967, xilogravura, Antonio Henrique Amaral. 24 

Figura 06 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela (1,92 x 0,96 cm) sem título, 

sem data. 

25 

Figura 07 – Os três eixos da Abordagem Triangular. 32 

Figura 08 – Localização do município de Itagibá (BA).  35 

Figura 09 - Família de Waldomiro de Deus em Itagibá (BA) Waldomiro de 

Deus está marcado na figura. 

36 

Figura 10 – Largo de Osasco na década de 60. 37 

Figura 11 – Obra sem título de Waldomiro de Deus em guache sobre cartolina, 

década de 60. 

38 

Figura  12- Waldomiro de Deus na rua Augusta, década de 60. 40 

Figura 13 - Waldomiro de Deus de minissaia. 41 

Figura 14 - Waldomiro de Deus, “Passeio na cidade” Aquarela 30 x 23 cm, 

1966. 

42 

Figura 15 - Waldomiro de Deus na atualidade. 43 

Figura 16 Mário Schenberg em aula de curso de pós-graduação de Física da 

USP (1982). 

44 

Figura 17 – Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, título: “A fome”, 1966. 47 

Figura 18 – Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, 1976. 48 

Figura 19 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela (0,72 x 1,20 cm), sem título, 

1965. 

49 

Figura 20 - N. Senhora de Mini saia, óleo sobre tela, 1966.  50 

Figura 21 – Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, sem data. 51 

Figura 22 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, s/d. 52 

Figura 23 – Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, sem data. 53 

Figura 24- Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, sem data. 54 

Figura 25 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, s/d. 55 

Figura 26 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, 1968. 56 

javascript:popUp('detalhes.asp?iCat=354&iPic=5340')


 

 

Sumário 

 

RESUMO ......................................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................................... vii 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS .............................................................. viii 

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................... ix 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 1 

Capítulo I – ARTE ............................................................................................................ 6 

1. Arte Popular Brasileira ............................................................................................. 6 

2. Papel Social da Arte ................................................................................................ 13 

3. As Artes no período da Ditadura ............................................................................ 18 

Capítulo II – ARTE E EDUCAÇÃO .............................................................................. 26 

1. O Ensino da Arte ................................................................................................. 26 

2. Abordagem Triangular no Ensino da Arte .......................................................... 32 

Capítulo III –WALDOMIRO DE DEUS ....................................................................... 35 

1. O Artista .................................................................................................................. 35 

2. Relação de Waldomiro de Deus com Mário Schenberg ......................................... 44 

3. Papel da obra de Waldomiro de Deus na crítica social ........................................... 47 

Capítulo IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................. 57 

Capítulo V - O PROJETO “AS PINTURAS DE WALDOMIRO DE DEUS: SIGNOS E 

DESEJOS A FAVOR DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL” ........................................................................................................ 58 

1. Apresentação ........................................................................................................... 58 

2. Justificativa ............................................................................................................. 59 

3. Objetivos do projeto ................................................................................................ 61 

3.1 Objetivo Geral ................................................................................................... 61 



 

 

3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 61 

4. Metodologia de Ação .............................................................................................. 62 

5. Etapas de execução do projeto ................................................................................ 64 

6. Cronograma de execução ........................................................................................ 70 

7. Orçamento ............................................................................................................... 71 

8. Resultados Esperados ............................................................................................. 73 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho é propor um projeto com o intuito de levar o 

aluno de ensino fundamental da rede pública ao conhecimento e à reflexão acerca de um 

determinado período social e político da historia brasileira, conhecido como a ditadura 

militar da década de 1960, através da obra do artista popular Waldomiro de Deus. A 

partir desta proposta esperamos: integrar o estudo da arte no curriculum básico da 

escola do ensino fundamental; contribuir para a transdisciplinaridade de disciplinas 

como arte, história e filosofia; preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania; 

demonstrar que a arte é parte integrante do contexto social em que é produzida; e 

incentivar a formação de plateia de apreciadores de arte. 

 O projeto prevê o alcance dos objetivos preconizados pela política educacional 

do país, através dos parâmetros curriculares nacionais (PCN), que foi pensando pelo 

Governo Federal na função de orientar e garantir a coerência dos investimentos no 

sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a 

participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se 

encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual.  

Para tanto, propõe-se a utilização da Abordagem Triangular (AT) para o ensino 

da arte, que consiste em uma metodologia baseada em três eixos principais: a 

contextualização da obra, a sua apreciação e a prática. A contextualização da obra de 

arte no projeto é para o aluno entender a época na qual foi criada, e estabelecer as 

relações sociais e culturais de forma integrada. A apreciação da obra é a leitura crítica 

das imagens, que ajudará ao aluno a formar seus próprios conceitos sobre os trabalhos 

artísticos a partir daí analisados. A prática refere-se ao trabalho no ateliê, a criação 

visual, a utilização dos materiais para composição dos trabalhos. Estes trabalhos serão 

elaborados a partir do estudo da obra do artista, não sendo uma cópia, e o aluno terá a 

liberdade para se expressar dentro de sua realidade. 

Meu interesse em arte surgiu na necessidade em desenhar as historias 

familiares que eu ouvia quando criança já pensando em ensinar a um filho(a) que eu 

viesse a ter. Nesse período eu desenhei muitas histórias, e alguns outros causos 
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familiares. A ideia de desenvolver o tema sugerido neste projeto surgiu a cerca de 10 

anos, quando eu ingressei na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, EBA/UFRJ.  

Com uma extensa carreira como artista plástico (desde 1994), desenvolvendo a 

pintura na arte popular, iniciei a faculdade já tendo uma carreira sólida no mundo 

cultural. Como artista plástico, realizei mais de 60 mostras individuais no Brasil e 

exterior, em importantes locais como Museu Nacional de Belas Artes, Museu Edison 

Carneiro, centros culturais e galerias de São Paulo e Rio de Janeiro.  Considerado um 

dos 100 melhores Artistas Plásticos do séc. XX em Minas Gerais pela Universidade 

Federal de Minas Gerais desenvolvo um trabalho pictórico mostrando as festas, 

folguedos e expressões folclóricas da cultura nacional.  

Saindo dos ateliês da Faculdade de Belas Artes, busquei adquirir o 

conhecimento teórico não só da Arte, mas também de como poder gerir além da minha 

carreira, projetos com intuito de fomentar em nossa população o gosto pela arte e o 

reconhecimento do popular como sendo legítimo e digno. Com este intuito, especializei-

me em Gestão e Produção Cultural MBA/FGV e em Arte e Cultura Popular Brasileira 

pelo Museu Edison Carneiro. A informação adquirida me permitiu ter maior penetração 

no mundo cultural, pois um artista tem que ter autonomia profissional, e mais além, a 

autonomia de se expressar sobre seus trabalhos e sua linguagem artística. 

A minha condição atual, o de ser artista da arte popular originalmente, e ter 

formação erudita pela mais respeitada escola de belas artes do país, me possibilita 

circular livremente entre estes dois mundos, do popular e do erudito, e buscar cada vez 

mais, maiores e melhores oportunidades individuais e coletivas a favor dos meus pares 

populares e de minha arte/cultura brasileira. 

Desenvolvendo um trabalho de ilustração de livros didáticos com minhas obras 

para a Editora Saraiva, notei que normalmente se utiliza para o estudo, obras de artes de 

artistas eruditos, como Di Cavalcanti e Guinard, entre outros, enquanto temos ótimos 

artistas populares cujas obras poderiam servir de estímulos aos alunos da rede de ensino 

fundamental e os mesmos nem são sequer lembrados, como Waldomiro Deus. Pensar 

em cultura popular sendo ensinada em sala de aula e servindo ao debate de promoção 

artística era uma das vontades aqui colocadas. 
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Os artistas populares são em geral, oriundos da pobreza, pertencentes às classes 

sociais muito menos abastadas, e por isto sofrem com preconceitos pela sua linguagem 

de expressão, muito diferente dos seus pares eruditos, mais bem “sucedidos”. Assim eu 

precisava de alguém de peso artístico se comparado a estes últimos artistas e ninguém 

melhor que Waldomiro de Deus, que é o artista popular mais reconhecido tanto 

nacionalmente como internacionalmente.  

Desta forma este projeto foi pensado para valorizar tanto o artista popular que 

terá seu trabalho divulgado e sua presença requisitada junto a um público em formação, 

como também para inserir a informação de todo um contexto social presente em sua 

obra na formação escolar. A obra de Waldomiro de Deus é um convite bom para este 

fim. Bem figurativa, sua obra ilustra momentos da historia nacional desde o início da 

sua produção na década de 60. Por ser um artista ingênuo para os cânones eruditos, 

possui uma linguagem de expressão bastante direta, com a utilização de elementos 

artísticos e pictóricos que valorizam e ressaltam essa peculiar característica de sua 

expressão. Ao contrário do senso comum, a obra de arte seja ela qual for, popular ou 

erudita, vai além do caráter apenas decorativo, apresentando informações contidas em 

sua relação de concepção x expressão, promovidas pelos artistas, e que necessitam ser 

apreendidas pelos os olhos dos observadores para criar um vínculo mais forte nessa 

relação.  

Para iniciar a realização deste projeto, foi necessário fazer um levantamento 

bibliográfico através de consulta ao acervo da biblioteca do Museu do Folclore, da 

FGV/RJ, e de livros pertencentes a colecionadores particulares, para além dos meus 

livros e anotações de cursos de Cultura e Arte Popular Brasileira.  

As obras de Waldomiro de Deus que serão utilizadas no processo de 

desenvolvimento do projeto foram escolhidas entre duas coleções na cidade do Rio de 

Janeiro, representativas da sua produção da década de 60: o acervo do Museu do 

Folclore Edison Carneiro, doada por Mário Schenberg no início da década de 90; a 

coleção particular de Irapoan Cavalcanti, adquirida em leilões de arte de São Paulo.  

Além disto, foi preciso realizar com Waldomiro de Deus uma entrevista via 

telefone, para colher informações necessárias à interpretação de suas obras. 
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Adicionalmente, está prevista nova entrevista para a continuação do processo necessário 

para a realização do projeto nas escolas selecionadas. 

Para finalizar, esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, descritos a 

seguir. 

No capítulo I, falaremos da Arte de um modo mais abrangente, tentando 

identificar seu papel na sociedade, e qual o significado dela para a educação. Ele será 

dividido em três partes. Na primeira parte (1) trataremos das definições sobre arte 

popular brasileira. Sua origem, sua diferença da arte erudita, e o seu desenvolvimento 

até os dias atuais, citando alguns exemplos de outros artistas, que surgiram na arte 

popular e depois passaram para outras linguagens pictóricas. Esta noção será importante 

para situar o leitor no assunto que será tratado mais adiante. Na segunda parte (2) 

falaremos do papel social da arte e o seu alcance enquanto linguagem. A terceira (3) terá 

a arte no período da ditadura. Aqui será tratada como meio de comunicação e de 

expressão de massa, e para falar das artes plásticas de modo mais específico, trataremos 

de modo não tão profundo das outras linguagens de expressão, tal como a música. 

O Capítulo II os temas arte e educação se dividem em duas partes. Na primeira 

(1) falaremos sobre o ensino da arte e das suas abordagens já estabelecidas e seguidas 

comumente pelo sistema de educação. Na segunda (2), falaremos sobre e a escolha por 

parte desse projeto da Abordagem Triangular, como fio condutor de nossas atitudes e 

medidas perante o desafio do ensino diferenciado da arte, com a utilização da arte 

popular brasileira como objeto. 

No Capítulo III, falaremos sobre a vida deste Artista Plástico: quem é ele, de 

onde saiu e o que faz como artista (1); a sua relação com o Físico e crítico de arte Mario 

Schenberg que o leva à crítica social (2); a descrição do papel da obra de Waldomiro de 

Deus na crítica social do período da ditadura militar, década de 60. 

No Capítulo IV estão as considerações finais referentes à revisão bibliográfica 

a respeito dos capítulos anteriores. 

Por fim, no capítulo V apresentamos o projeto “As pinturas de Waldomiro de 

Deus: signos e desejos a favor da educação na escola de ensino fundamental” e suas 
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partes: apresentação (1), justificativa (2), objetivos (3), metodologia de ação (4), etapas 

de execução (5), cronograma (6), orçamento (7) e resultados esperados (8). 
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Capítulo I – ARTE  

 

1. Arte Popular Brasileira  

 

A expressão cultura popular surgiu na língua alemã, cunhada em oposição à 

noção de cultura erudita Ocorreu uma transição lenta da apreensão da cultura popular, 

primeiro vista como exótica e depois como romântica a partir do século XIX, quando 

surgiu então, a ideia de que o popular é o autêntico e o erudito é o artificial. E aí, 

evidentemente, no bojo dessa formulação, que vem a ideia do nacionalismo, do espírito 

do povo como o verdadeiro espírito da nação. É muito curioso o fato de essa tomada de 

consciência do popular se verificar muito mais nas periferias do que nos grandes 

centros. Na Europa, ela aflora mais nos países do Leste, que são até hoje importantes 

centros de estudos folclóricos que lá são concebidos de forma bastante peculiar e muito 

mais marcados por uma perspectiva antropológica. Na Grã-Bretanha esse interesse 

surgiu na Escócia, não na Inglaterra; na França, surgiu na Bretanha, e não, por exemplo, 

na região de Ile-de-France; e na Itália, surgiu na Sicília, no sul (Souza, 2000). 

Desde os tempos do Brasil Colônia, podemos encontrar artistas populares na 

produção local de bens de consumo, na elaboração de obras de arte, como esculturas, 

pinturas e também na ourivesaria. Em geral, a designação de popular para arte se refere 

à produção de pessoas desde classe social menos favorecida economicamente, oriundas 

do campo e periferias das cidades, como pequenos proprietários, moradores de favelas, 

conjuntos, subúrbio, periferia, boias-frias, pescadores, empregados domésticos, 

desempregados, semi-empregados, marginais do mercado de trabalho e de todos os 

outros tipos, até universo heterogêneo de camadas, como diversos setores de camadas 

médias, com funcionários públicos, técnicos de nível médio, comerciários e bancários, 

entre outros. Em contrapartida, existe uma cultura dita erudita, mais elitizada, que 

mantém uma relação interativa com a cultura popular. Portanto, a sociedade completa se 

constitui por estes dois conjuntos culturais básicos, que produzem e vivem essa relação 

de oposição complementar (Frota, 2005). O Artista popular tem como temática 

recorrente de seus trabalhos, a memória de seu passado, de sua vivência cotidiana, da 

infância até a vida adulta, que é transportada para suas obras de modo geral. Estes 
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trabalhos possuem expressão, a força das suas aflições, aspirações, onde a fonte de 

inspirações está na manifestação folclórica, em festa e folguedos locais, no seu dia-a-dia 

, no seu trabalho. Assim, partindo do chão coletivo da comunidade rural ou das 

pequenas cidades, esses artistas vão se impregnando de um ethos urbano – seja por 

migração, seja pela difusão de novos conteúdos midiáticos - e irão surgindo indivíduos 

que, na área da visualidade, gerarão obra de feição original, autoral, única. O indivíduo-

sujeito recorre à memória para a construção de uma biografia, a fim de criar seu projeto 

artístico e a sua identidade social, como acontece com os artistas populares em geral 

(Frota, 2005). 

A arte brasileira tem fortes influências da miscigenação em nosso território, com 

culturas de diferentes povos que se misturaram e deram início a um processo 

diferenciado de arte, com a expressão do folclore, de festas e folguedos. A dificuldade 

de aceitação pela sociedade da arte popular leva a uma resistência para selecionar e 

exibir essas criações ao público, o que provoca uma contra mão entre produção e venda. 

Desta forma, as artes populares são chamadas de expressões de massa, e são congeladas 

como pertencentes ao passado, e a arte alta das elites é qualificada como contemporânea 

e/ou projetada para o futuro. Para o artista popular cabe o descrédito de sua concepção e 

elaboração artística, por não ter recebido as informações dos bancos escolares, ficando 

sujeito a críticas e classificações de seus trabalhos, mesmo que estes contenham todas as 

características de um artista acadêmico (Frota, 2005). 

Além disso, quando se trata de analisar ou expor a obra de artistas da norma 

culta, situados no passado ou no presente da história da civilização ocidental num arco 

que pode ir, por exemplo, de Rembrandt a Klee, do Aleijadinho a Guinard, o fato é que 

especialistas em arte possuem informação não só sobre o contexto social e histórico em 

que o trabalho desses artistas aconteceu, como também de suas biografias (Frota, 2005).  

Há, portanto, um favorecimento para que as obras da norma culta logrem o alvo 

de seu atingimento pelo receptor, por mais que o valor formal de sua concepção tenha 

autonomia para isso. Já a cultura do povo é historicamente desconhecida, sendo muitas 

de suas criações até denominadas de “primitivas”, como se fossem de grupos tribais 

distantes no espaço e no tempo das sociedades complexas e urbanas (Frota, 2005). 
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Sendo fruto da produção elaborada destas camadas mais populares que acabaram 

se estabelecendo nas periferias de grandes cidades, vilarejos ou arraiais espalhados pelo 

interior do país, esta arte apesar de consumida ao longo dos anos, sempre foi carente de 

um reconhecimento da arte culta. Com este fim, define-se o papel dos museus de arte 

popular, que além de retirar do anonimato e de conferir identidade aos artistas do povo, 

se prestam a abrir espaço para o conhecimento maior do patrimônio cultural material 

dos estados do Brasil, e ao mesmo tempo oferecer aos artistas e artífices uma 

oportunidade de comercializar sem ônus seus trabalhos (Frota, 2005).  

Com este objetivo, em 1983, Lélia Frota, então no Instituto Nacional do 

Folclore, criou a Sala do Artista Popular, que até hoje presta serviços e amplia 

gradativamente a informação tanto sobre o quadro da criação individual como dos 

ofícios tradicionais no país. Existem alguns outros espaços atualmente no país, onde a 

valorização e estudo da arte popular se fazem corretamente, e ainda são tidos como 

espaço de reconhecimento e chancela destes seus artistas. Espaços como o SESC/MG, o 

Museu do Homem do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco, PE, O Museu Casa do 

Pontal, com o acervo de Jacques van de Beuque, RJ, o Museu Internacional de Art Naif, 

no Rio de Janeiro, o Museu Afro-Brasil, na cidade de São Paulo, O Museu de Arte 

Popular de Assis/SP, enfim, espaços de grande valia aos artistas, onde o reconhecimento 

e fomento da arte popular brasileira são básicos elementares, assim como a correta 

comercialização destas obras de arte. 

A cultura popular tem em suas expressões o “ser” do seu artista, que são objetos 

que documentam seu modo de vida, modo de pensar, desejar, relacionar-se e olhar o 

mundo a sua volta. Suas memórias são documentadas em suas obras de arte, e é esse o 

objeto de estudo dos museus e centros culturais e estudos da arte popular, que buscam o 

que está vivo e em processo de transformação visto pelo contexto cultural e social, em 

que mulheres, homens, crianças, lhes dão significado (Frota, 2005).  

Nestes museus, o objeto / foco é a pessoa do artista, o sujeito, o produtor de 

cultura, o receptor do “dom divino” que se relaciona com todos os aspectos da vida em 

comunidade, com seus deveres e obrigações. Esses locais se fazem necessários para até 

mesmo a sobrevivência destes artistas, uma vez que em sua maioria, são pessoas que 

restam desassistidas frente à mercantilização dos “produtos artísticos”, que nestes 
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tempos de globalização, sofrem com a ação de acabar, massificar e digerir a arte “de 

menor importância”, dita popular, frente a outras linguagens de expressão como a arte 

moderna, e a arte contemporânea, que possuem um valor intrínseco de mercado e de 

concepção, diferentes dos atribuídos também à “popular”, que para muitos está 

destituída deste valor intrínseco (Frota, 2005).  

A arte popular tem o valor de mercado reduzido ao mínimo, assim como muitas 

vezes as informações sobre os artistas não aparecem. A arte popular passa a ter seu foco 

nas suas qualidades formais que ressaltam e valorizam o trabalho de arte, como obra de 

arte.  

Esse tipo de chancela, de obras de arte, reconhecida pelos espaços constituídos 

para este fim, permite ao final que as artes de fonte popular ingressem nos museus de 

arte e galerias, sendo objeto de exposições, embora ainda que seja mantida a fronteira 

do rótulo que as designa, a sua posição periférica em relação às criações da elite, e em 

geral se negue a elas conceito.  

Omitem-se, quer por desconhecimento, quer por desígnio consciente, ou ambos, 

os seus laços e nexos relacionais com a arte erudita. Para não falar da barreira 

econômica que sempre reduz o artista popular a uma condição de inferioridade com 

relação aos seus pares da norma culta.  

Comumente, a produção da arte popular é classificada como mercadoria ou 

utilitário, tendo só mais tarde seu reconhecimento como obra de arte. Como exemplos 

temos utilitários, cestarias, gamelas, indumentárias, mobiliários, instrumentos musicais, 

esculturas em diversas bases (madeira, pedra e metal), e peças religiosas. Os artistas que 

as produzem são muitas vezes pessoas que tem em comum a vivencia e origem rural e a 

migração para as cidades (Frota, 2005). 

Com claras influências das “três” raças, branca, negra e indígena, a arte popular 

conseguiu fomentar uma receita local que é importantíssima como fonte de recursos de 

geração de renda. Neste cenário os artistas de arte popular ocupam o topo da cadeia 

produtiva, gerando empregos diretos e indiretos, pois eles precisam de auxiliares e 

outras pessoas para desenvolverem seu trabalho final que leva sua assinatura, ou 

identificação (Frota, 2005). 
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 Outros locais de consagração além dos museus são as coleções públicas e 

particulares, livros, catálogos e demais tipos de impressões e etc. Através destes a 

sociedade reconhece e diferencia a arte feita pelos artistas populares e pelos artesãos. A 

sociedade pode reconhecer alguns artesãos como artistas, porém muito mais frequente, é 

quando os ignora e os relega a um plano fora da expressão de arte (Frota, 2005).  

 

“Primitivo” ou “naïf” 

A primeira utilização do termo “Naïf”, que significa ingênuo, para designar uma 

classificação artística, através da crítica, surgiu em Paris, 1886. Assim, este termo vem 

sendo utilizado desde o início da exibição de trabalhos do pintor Henri Rousseau (1844-

1910). Na figura 1 podemos observar uma pintura de Henri Rousseau considerada como 

uma das primeiras obras primitivas. A arte plástica classificada como naif é vista como 

inculta, com temas puros e inocentes, e realizada por um artista não educado 

artisticamente em escola de artes. No entanto, a utilização dos termos “primitivo” e 

“naïf” soam até certo ponto, como pejorativo para um artista plástico, por vezes o 

segregando e o constrangendo, por identificar sua obra como uma coisa “menor”, de 

pouco ou nenhum valor conceitual aos olhos da sociedade (Souza, 2000). 

 

Figura 01 , Henri Rousseau, “A Guerra”, óleo sobre tela, 114x195 cm, 1894. 

 

Fonte: http://www.nga.gov/exhibitions/2006/rousseau/fullscreen/230-037/230-037.shtm 

http://www.nga.gov/exhibitions/2006/rousseau/fullscreen/230-037/230-037.shtm
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Os artistas “primitivos” ou “naïfs”, de modo geral, não tem acessos ao circuito 

cultural formal, que estabelece as bases de comercialização e consumo. São em alguns 

casos, realmente desprovidos de conhecimento erudito, digo, escolar, porém, possuem 

uma riqueza na exploração da cultura local, da cultura da família, daquilo que lhe é 

próximo. 

São em geral artistas amadores e autodidatas, e precisam ter uma rede de 

espaços de legitimação, chancela artística, reconhecimento pessoal e profissional, que 

são próprios ao seu estilo pictórico. Estes espaços como já citados, são formados por 

uma rede de centros culturais, Museus e galerias especializadas. Diferentemente, dos 

artistas eruditos, formados pelas escolas e faculdades de belas artes, estes autodidatas 

não recebem seus diplomas de formação em Belas Artes, instrumento de legitimação de 

erudição. 

No Brasil, temos Waldomiro de Deus, e outros pintores que se destacaram 

produzindo pintura “primitiva” ou “naïf”, assim como Cardosinho (1861-1947), Heitor 

dos Prazeres (1898-1966), Mestre Vitalino (1909-1963), e também Djanira (1914-

1979), que foi aluna por um breve período do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro (Frota, 2005). A figura 02 ilustra uma das obras de Djanira com linguagem 

primitiva.  

Figura 02 , Djanira, “descansando na rede”, óleo sobre tela, 54x61, 1975. 

         

Fonte: Acervo Coleção Irapoan Cavalcanti. 
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Por algum tempo, o artista plástico Waldomiro de Deus foi chamado de 

“primitivo” ou “naïf”, por alguns dos críticos de seus trabalhos. Esta rotulação mudou 

no momento em que, estes mesmos que o analisaram anteriormente, prestaram mais 

atenção ao seu trabalho, que com o passar do tempo, se enriqueceu na expressão, 

composição e demonstrava vasta habilidade pictórica. Os trabalhos de Waldomiro de 

Deus acabam por transpor esse rótulo fortalecendo-o até hoje, como o maior pintor da 

arte popular brasileira na atualidade, e o mais comemorado em Paris, na França (Frota, 

2005). 
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2. Papel Social da Arte 

 

 Segundo Feitosa (2004), o filósofo Platão (428-348 a.C.) descrevia a cidade 

ideal como sendo uma organização baseada em necessidades e trocas, e a comunidade 

perfeita como um organismo em que cada participante contribuía para o bem-estar 

geral. Por exemplo, as necessidades básicas, tais como comida, roupa, habitação, faziam 

com que fossem consideradas úteis as profissões de agricultor, alfaiate e pedreiro. Logo, 

num complexo sistema de uma grande cidade, os artesãos, soldados ou políticos tinham 

um papel a cumprir e podiam contar com o trabalho dos outros.  Portanto, para Platão, 

os artistas, poetas, músicos e dançarinos, eram pessoas que não desempenhavam 

nenhuma função realmente útil em relação às tarefas e necessidades básicas da cidade. 

Eles eram classificados como desnecessários, junto aos desejos luxuosos, representando 

um risco ao seu funcionamento ideal, podendo se multiplicar autonomamente como um 

câncer (Feitosa, 2004).  

Platão associava o surgimento da arte na sociedade a uma espécie de excesso ou 

sobra de energia, numa cidade em que tudo funcionava segundo um sistema de 

necessidades racionais. Para ele, o artista era um fabricante de imagens fantasmas que 

desviavam os olhos do cidadão das verdadeiras ideias, que só podiam ser apreensíveis 

pelo pensamento. Além disso, a arte estimularia as paixões, os afetos e as emoções, tais 

como a alegria, a tristeza ou a raiva, que deixadas sem controle poderiam conduzir em 

última instância à guerra e à catástrofe. As emoções geradas pela arte eram contrárias à 

boa convivência em sociedade, que dependeria a seu ver, de uma certa a-pathia (em 

grego “ausência de pathos”= afeto, paixão, sentimento). Desta forma, acreditava que a 

arte só deveria ser praticada por crianças, mulheres, escravos ou loucos, enfim, somente 

por aqueles que não tinham nada a perder. Por isto, considerava os artistas não apenas 

luxo, mas também lixo, devendo ser expulsos da cidade, para que esta pudesse 

continuar a ser uma sociedade justa e feliz (Feitosa, 2004). 

A depreciação platônica da arte fundamentava-se na suposição de que arte era 

sempre imitação. Para Platão, a obra do artista não era apenas uma reprodução, mas 

algo inferior e inadequado tanto em relação aos objetos como às ideias que as 

pressupunham, tendo pouco ou nada a ver com a verdade, mas apenas com a ilusão e a 



14 

 

superfície. Ele acreditava que nada se aprendia da arte, por que ela não repousava sobre 

nenhum conhecimento efetivo. Esta suspeita platônica acabou se tornando um gesto 

mecânico, um gesto de desconfiança em relação à obra de arte que perdura até hoje 

(Feitosa, 2004). 

A crítica de Platão às artes tinha uma justificativa política, pois ele pretendia 

despertar o senso crítico de seus concidadãos, que consideravam a obra poética de 

Homero uma enorme enciclopédia, um manual de conduta para questões tanto de ordem 

cotidiana, como moral, administrativa ou religiosa. No mundo atual, Platão seria 

contrário à mídia de massa,  que é a responsável pela fonte de informações muitas 

vezes já interpretadas do fato real (Feitosa, 2004). 

Segundo Feitosa (2004), somente a partir de Aristóteles (384-322 a.C.), um dos 

alunos do Platão, a arte passou a ser considerada verdadeira tanto do ponto de vista 

epistemológico, quanto moral, sem que se abandonasse a ideia de que era imitação, ao 

contrário, ela se dava por intermédio de uma reinterpretação da imitação. Contrário a 

Platão, que acreditava que a imitação era ela mesma uma atividade inferior e que 

inferioriza aquele que a praticava, Aristóteles defendia a ideia de que a imitação era 

natural ao homem, que podia contemplar com o prazer as imagens mais exatas daquelas 

mesmas coisas que olhavam com repugnância, como por exemplo, as representações de 

animais ferozes e de cadáveres. Ele considerava o prazer com a arte similar ao prazer 

que o homem também sentia quando aprendia algo de novo sobre o mundo (Feitosa, 

2004).  

Sendo assim, para Aristóteles, ao contrário de Platão, a mimesis (do grego = 

imitação) não era apenas imitação de objetos já existentes, mas podia ser também 

imitação de coisas possíveis, que ainda não existiam, mas que podiam se tornar 

realidade. Nesse sentido a arte não era apenas uma reprodução, mas uma invenção do 

real. Além disso, para ele, a arte podia ter uma função idealizadora ou caricatural. Na 

tragédia, a arte melhoraria seus modelos, apresentando-os de forma mais nobre, heroica 

ou virtuosa do que costumavam ser. Na comédia, poderia piorá-los, apresentando-os de 

modo mais ignorante, teimoso ou feio do que o normal (Feitosa, 2004). 

Finalmente, Aristóteles considerava a arte necessária porque ela provocava um 

efeito benéfico denominado “catarse”, um termo oriundo da medicina e que significa 
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literalmente o processo de purgação dos elementos perniciosos presentes no corpo. 

Através da música, do teatro e da poesia o espectador era incentivado a sentir fortes 

emoções, tais como medo, a piedade ou o entusiasmo, sem cair em descontrole ou 

desespero. Após a catarse, viria o alívio e a sensação de equilíbrio (Feitosa, 2004). 

Esses efeitos também podem ser notados em relação às obras de artes plásticas quando 

na presença dos observadores. 

A arte tem o papel de aglutinação, sendo destinada para as pessoas estimularem 

e desenvolverem as suas ideias, com uma função muito forte na sociedade atual, nas 

suas diferentes formas de expressão. Com o poder de promover ações conjuntas, a arte 

também está voltada para o bem estar e educação da população, bem como no fomento 

ao contexto, apreciação e interpretação do cotidiano dos cidadãos. A arte é presente 

desde o nosso nascimento até a nossa morte: vai da música de ninar até as confecções 

artísticas e elaboradas das urnas mortuárias, passando pelas grandes esculturas presentes 

próximos aos jazigos. Nas escolas de educação básica aprendemos a lidar com as 

formas, cores, texturas, músicas, aprendizado em forma de arte que ajudará ao cidadão a 

interpretar, identificar, diferenciar e notar modos de vivenciar experiências até a vida 

adulta. Não há cidadão que viva isento de uma forma ou outra de expressão que, por 

menor que ela seja, acaba por atingir a todos os cidadãos. Os sentidos mais estimulados 

e potencializados pela arte são a visão, o tato e a audição, todos com forte relação com a 

emoção, chave de captura na relação arte x receptor (individuo), capaz de levar a 

mensagem artística de forma direta ao expectador (Amaral, 2003). 

Não podemos deixar de dizer que a mensagem entre arte e receptor vem 

sofrendo grandes mudanças no Brasil, acontecendo de forma mais intensa depois da 

semana de arte de 1922 e de modo mais impositivo nos anos 70 e 90 com as práticas de 

novos meios de produção, voltados para atingirem um amadurecimento artístico, 

pessoal e de formação de um público, fazendo-se uso e exploração das possibilidades 

expressivas da linguagem artística (Amaral, 2003).  

A favor da arte, não cessam de ampliar os interesses sobre as formas de 

produção simbólica com os processos comunicacionais, intensificados com o 

surgimento das novas tecnologias, novas mídias, e uma nova realidade, a virtual. E 

nesta direção, há uma vasta expansão para que se explore o imaginário fazendo uso 
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destas tecnologias, do computador, da internet, da realidade virtual, e das redes sociais, 

das de comunicação móveis como aplicativos, de inteligência artificial e, etc (Amaral, 

2003). 

Na atualidade, século 21, a arte tem sua produção muito pulverizada, sofrendo e 

também se beneficiando com as novas ferramentas de produção, meios de divulgação e 

consumo, que passaram a estar dispostos e a seu favor. Com todo esse alcance, e 

observando a arte popular mais particularmente, nota-se que ela ainda se depara com 

grandes dificuldades, que de modo geral, lhe retira da parcela comercializada de forma 

massificada e indissociável da internet e de seus anúncios. Mais por motivos 

educacionais do que sociais, os artistas, seus produtores continuam afastados destes 

benefícios todos, diferentemente de seus negociadores, comerciantes, que estão mais 

inseridos na vida social e econômica da cadeia de comercio, e também nos mais 

variados meios de processamento desta cadeia, que envolve a circulação das novas 

mídias, as dinâmicas de inteligência coletiva, das comunidades físicas e virtuais, do 

acesso irrestrito aos bancos de dados on-line (Amaral, 2003). 

Desta forma, a arte sofre pelo convívio banalizado diante de todo esse contexto 

midiático, que de forma geral, torna-se objeto de uma nova observação, na análise 

destas novas redes, cada vez mais presentes e produzidas no Brasil, que é um reflexo da 

massificação dos meios digitais, com especificidade diferenciada, limítrofe e 

descentralizada (Amaral, 2003). 

Compreender a produção criativa da arte popular contemporânea com estes 

chamados novos meios, através de uma visão não centralizada, diz respeito a conhecê-la 

de modo geral, mais plural, inserida num contexto mais amplo, a partir das conversas 

entre o repertório comum da arte e o universo da ciência e da tecnologia que se faz 

necessário para seu estudo e sua análise (Amaral, 2003).  

No Brasil, em pleno século 21, os trabalhos artísticos sejam populares ou não, 

precisam se alinhar com as novas mídias para provocarem uma maior difusão entre os 

circuitos da arte e da vida, com uma briga direta pelo espaço público e uma atitude mais 

crítica em relação aos meios tecnológicos. Estes trabalhos artísticos geram, por 

consequência, algumas discussões de teor mais político. Eles se ficam em espaços de 

fronteiras; numa ora inseridos no contexto institucional (como os que são produzidos 
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com o apoio de instituições culturais (museus, centros culturais, ONGs, Universidades e 

Escolas de Arte), noutra ora inseridos nos contextos alternativos, fora do circuito formal 

de exibição e analise, chamados de não-oficiais (Amaral, 2003). 

A arte hoje é um processo recheado de atores sociais que acompanham as 

mudanças e transfigurações das pessoas, dos objetos, de ações e suas representações. 

Um processo que transita do simbólico ao prático, do concretismo ao abstracionismo, 

do material ao imaterial. A arte se requalifica e se enobrece nas suas formas e seus 

objetos, dando ao produtor a qualidade de artista, e ao que o mesmo produz, a 

característica de produto a ser consumido, visto, absorvido, escutado e sentido por seus 

observadores. Tem a força da forma, e a leveza de suas linguagens poéticas, ambas 

transformadoras para o cidadão que a aprecia (Amaral, 2003). 
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3. As Artes no período da Ditadura 

 

A Ditadura Militar foi o período da política brasileira, de 1964 a 1985, em que 

os militares tomaram através de um golpe de estado, o governo do Brasil. Tinha como 

característica a falta de democracia e de direitos constitucionais, intensificação da 

censura de modo geral, e muita perseguição política, juntamente com a repressão contra 

todos que eram contra o regime militar. Algumas manifestações de resistência acirraram 

a briga com o regime, em especial no Rio de Janeiro, onde estudantes universitários e 

secundaristas saíram às ruas em grandes manifestações que acabaram em conflito com 

as forças de repressão, verdadeiras batalhas campais. Assumindo o despreparo da 

intenção de fazer se calar a intelectualidade, os militares realizaram prisões arbitrárias 

em massa de escritores, editores, diretores de teatro e cinema, atores e artistas plásticos, 

no início da decretação do AI-5, em dezembro de 1968 (Ridenti, 2000). 

    Na urgência da reestruturação política da classe cultural buscando esconder o 

seu caráter de classe, houve uma valorização da arte popular a partir do início dos anos 

60, fazendo com que ela se tornasse uma forma de denúncia dos conceitos culturais em 

voga. Apesar das rivalidades estéticas e políticas, as manifestações artísticas brasileiras 

nos anos 60 tinham em comum o impulso para o debate, a luta, a canção criativa. As 

diversas correntes culturais estavam no centro da mesma dinâmica social, o que faz as 

diferenças entre elas se esmaecerem relativamente, quando olhadas em retrospectiva 

(Ridenti, 2000). 

Toda a imprensa falada e escrita fora submetida à censura, exceto os livros, que 

de início permaneceram a salvo por certo tempo, e tiveram desta forma um significado 

simbólico para a luta pela liberdade de expressão (Ridenti, 2000). A figura 03 

demonstra uma foto da Folha de São Paulo da época da ditadura. 
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Figura 03 - Foto de jornal no período da ditadura, com referência a censura.  

 

Fonte: http://blogdenilsonalmeida.blogspot.com.br/2011/04/ditadura-militar-no-brasil.html.  

Mais tarde foi “visto” seu potencial libertador, e foi criado o veto à literatura 

antes liberada. Essa censura fez com que dois dos grandes escritores da época se 

manifestassem contra esta ação, Jorge Amado e Érico Veríssimo, que por força de suas 

influências, fizeram com que os militares recuassem. Como vingança, os militares 

mandaram incendiar a sede da editora Civilização Brasileira, de Ênio Silveira, um dos 

mais declarados adversários da ditadura militar (Ridenti, 2000). 

Ferramenta utilizada pela intelectualidade brasileira contra o regime, a música 

foi eficaz em seu alcance da massa, da população brasileira, quando teve através das 

suas letras a capacidade de penetrar as garras da censura, e se mostrar desnuda frente ao 

público com as influências da esquerda engajada. O movimento musical serviu-se de 

grande criatividade de seus compositores que já haviam “bebido” na fonte da bossa 

nova, movimento pouco voltado para a política, orientado para uma visão estética da 

música popular (Ridenti, 2000). 

 Nos anos 60, Sérgio Ricardo junto com Carlos Lyra, Vinicius de Moraes, 

compositor da letra do “Hino da União Nacional dos Estudantes (UNE”), e outros 

compositores da bossa nova participaram do projeto do Centro Popular de Cultura 

(CPC) da UNE, que se desenvolvia no teatro, cinema, literatura, música popular e em 

http://blogdenilsonalmeida.blogspot.com.br/2011/04/ditadura-militar-no-brasil.html
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outras artes, buscando resgatar as tradições culturais populares no processo da 

revolução brasileira (Ridenti, 2000). 

O golpe de 1964 e o movimento que o apoiou acabaram com a festa do CPC e 

das forças populares, deixando atônitas as esquerdas, inclusive os artistas engajados. 

Mas eles não tardaram a organizar protestos contra a ditadura em seus espetáculos. Os 

principais protagonistas do extinto CPC organizaram o show musical “Opinião”, que 

viria a dar o nome ao teatro onde era montado, no Rio de Janeiro. Atuavam no palco um 

homem do campo nordestino, o compositor João do Vale, um malandro urbano, Zé 

Kéti, e a jovem cantora de classe média, Nara Leão, posteriormente substituída por 

Maria Bethânia, que imortalizaria a canção “Carcará” (Ridenti, 2000). 

 Para o escritor Ferreira Gullar, um dos autores do “Opinião”,  apesar de nenhum 

artista ter compromisso político, o conteúdo dos shows da época, em meio às 

brincadeiras, era contra a ditadura. Com isto, o povo, a intelectualidade e a classe média 

se identificavam com ele ao perceber que eram a expressão contrária à ditadura e 

lotavam o teatro com um mês de antecedência. Quando o regime militar percebeu o 

conteúdo antiditatorial do show, não pode fechar um espetáculo que era o grande 

sucesso do teatro da época (Ridenti, 2000). 

 A junção participante entre o teatro e a Música Popular Brasileira (MPB) 

expressava a utopia libertária da aliança entre os artistas e o povo num projeto 

revolucionário. Algo que aparecia em uma série de canções entre 1964 e 1968, algumas 

apresentadas em festivais de MPB nas principais emissoras de televisão, como 

“Disparada”, de Théo de Barros e Geraldo Vandré, interpretada por Jair Rodrigues, que 

dividiria com “A banda”, de Chico Buarque, o primeiro prêmio do II festival de MPB 

da TV Record (Ridenti, 2000). 

Um exemplo de canção engajada é “Viola Enluarada” de 1968, de Marcos Vale 

e Paulo Sérgio Valle: “A mão que toca um violão/ se for preciso faz a guerra/ mata o 

mundo, fere a terra”. Era “esperança de vingança”, no “campo e cidade”, daqueles que 

pelas ruas iam “desfilando” e “cantando” contra os donos do poder, pedindo 

“liberdade”. Inúmeras músicas de Geraldo Vandré no período apresentavam o mesmo 

espírito, como as reunidas no disco de 1968, “Canto Geral”, verdadeira apologia à 

revolução camponesa. Sua famosa música “Para não dizer que não falei de flores”, mais 
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conhecida como “Caminhando”, até hoje é cantada em manifestações políticas. Seria, 

segundo Millôr Fernandes, o hino nacional perfeito, a “Marselhesa” do movimento, pois 

a canção nasceu no meio da luta e foi sendo cantada cada vez mais por um maior 

número de pessoas de forma espontânea e emocional (Ridenti, 2000). 

As artes plásticas, talvez fora o modo de expressão que mais sofreu para 

alcançar a massa da população como modo de expressão de revolta no período militar, 

visto que é de caráter interpretativo. Para que isto acontecesse naturalmente, a massa em 

geral teria que ser mais literalmente educada, mais cidadã, o que não era verdade. Então 

a música teve um papel de maior penetração e melhor expressão do recado dado à 

população em sentido contrário ao militarismo da época (Ridenti, 2000). 

Portanto, por algum tempo, as artes plásticas estiveram fora da censura 

repressora do regime, tudo por conta do baixo grau de participação e limitado raio de 

ação na influência política dos artistas plásticos. A característica e forma de trabalho do 

artista plástico, quase sempre solitária e individualista, diferente das artes de massa, 

como teatro e cinema, fez com que causassem um atraso ao arbítrio da ditadura do 

regime militar. As artes plásticas se manifestavam através de periódicos como O 

Pasquim, e outros tantos que surgiram nesta época através das caricaturas e desenhos a 

nanquim, de artistas como Ziraldo, Jaguar, Millôr Fernandes e outros mais (Ridenti, 

2000). 

O que aconteceu com as artes plásticas no início da década de 60, foi um pálido 

reflexo por parte de poucos artistas plásticos das aspirações e preocupações sociais que 

aconteciam no teatro, que era a grande trincheira da vanguarda artística nacional no 

período. A contribuição dos artistas plásticos foi de pouca expressividade para a época, 

devido ao elitismo dos canais distribuidores da produção de artes plásticas, as galerias, 

os museus, as bienais, que eram frequentadas por um pequeno número de pessoas da 

elite, ao contrário dos enormes auditórios mais populares, dos teatros de arena e dos 

festivais de música (Amaral, 2003).  

A dificuldade de inserção das artes plásticas num movimento político 

contestatório e dinâmico também se deveu ao fato de sua produção ser gerada na 

intimidade ou isolada, do ponto de vista social, diferente dos outros setores da criação 
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artística feita em equipe. Portanto, é certo dizer que não aconteceu o engajamento 

político-social, por parte do artista plástico, de forma tão intensa quanto na área do 

cinema, da música popular e do teatro. O artista plástico foi levemente tocado pela 

política (Amaral, 2003). 

Nos meados dos anos 60, ocorreu um manifesto de ação político-artística 

contrário à ideia de que o artista deveria se basear em afirmações como “o valor da arte 

pura”, “o sentido do belo”, e outras tais, que faziam com que o artista se sentisse 

pequeno diante de uma cultura tradicional, dando apenas o valor contemplativo à obra 

de arte e não o de contestação (Amaral, 2003). 

Na vontade de acabar ou diminuir com esse ato isolado e partir para a busca de 

uma melhor forma de comunicar-se com um maior número de público, começou a 

surgir nos anos 60 uma grande produção artística, que utilizava a cidade como suporte, 

buscando espaços abertos para a apresentação de exposições de trabalhos artísticos que 

se propunham relevantes. Com essa intenção é que surgem, a partir do meio da década 

de 60, a produção e apresentações de: “capas” e “parangolés” de Oiticica; “Do corpo à 

terra” proposto e organizado em Belo Horizonte, por Frederico Morais; trabalhos de 

Cildo Meirelles; o curso “atividade-criatividade” com Lígia Pape, Antônio Manuel e 

Ana Bella Geiger, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; o “Arte no Aterro” e 

“Domingos de Criação”, por organização de Frederico Morais. Assim, todas estas 

iniciativas tinham o objetivo de sair do ateliê e movimentar as artes plásticas junto à 

população (Amaral, 2003). 

Toda agitação política nacional e mundial que fervilhava nesta década, fez com 

que muitos artistas se integrassem aos movimentos e eventos internacionais e nacionais 

de modo significativo e excepcional: fossem inspirados com às idas à Lua por 

astronautas, a morte de Che Guevara, a situação do povo brasileiro, a ditadura, ou a 

música popular brasileira. Todas essas temáticas estavam visíveis nos trabalhos dos 

artistas como Waldomiro de Deus, Antônio Henrique Amaral Cláudio Tozzi, Vergara, 

Oiticica, Nelson Leirner, Arnaldo Ferrari, Iberê Camargo, entre outros, desde o meio da 

década de 60 (Amaral, 2003). 

O artista Antônio Henrique Amaral, em 1966, dois anos depois da instauração da 

ditadura militar no País começa a imprimir em suas Xilogravuras, os comentários 
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contundentes à ditadura, por meio da emblemática militar. No ano seguinte, em 1967, 

imprimiu e propôs em seus trabalhos uma temática militar mais forte, com a crítica 

política sendo sentida na criação e elaboração de seus personagens, investidos de poder 

e travestidos de toda ferocidade do seu desenho rústico e expressionista, quase que 

visceral. Suas obras foram para a arte brasileira, um das primeiras manifestações mais 

explícitas feitas nos anos 60 para eventos políticos domésticos, regionais, ou nacionais, 

igualmente a série de Di Cavalcanti do início da década de 30, chamada de “A realidade 

brasileira” (Amaral, 2003). As figuras 04 e 05 ilustram xilogravuras de Antonio 

Henrique Amaral, ambas de 1967 com crítica ao regime militar. 

 

Figura 04- A mesma língua, 1967, xilogravura, Antonio Henrique Amaral. 

 

Fonte: http://farm4.static.flickr.com/3051/3027838254_e76288dc05.jpg 

 

 

 

http://farm4.static.flickr.com/3051/3027838254_e76288dc05.jpg
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Figura 05- A gênese do ditador, 1967, xilogravura, Antonio Henrique Amaral. 

 

http://mam.org.br/public/acervo/2004.104.jpg 

 

 

Na linguagem da arte popular, Waldomiro de Deus foi o maior expoente na 

época da ditadura, abordando em suas obras a temática da crítica social, política e 

religiosa. A figura 06 ilustra uma crítica social de Waldomiro de Deus, tendo como 

temática a ida do Homem à Lua. 
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Figura 06 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela (1,92 x 0,96 cm) sem título, sem data.  

 

Fonte: CNFCP/IPHAN 
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Capítulo II – ARTE E EDUCAÇÃO 

 

1. O Ensino da Arte 

 

A educação através da arte favorece a responsabilidade social a partir do 

desenvolvimento da criatividade, da inovação e do pensamento crítico que, quando 

direcionados para a educação e para a cidadania, são capazes de quebrar as barreiras 

entre áreas do saber e proporcionar terrenos transdisciplinares com espaços únicos de 

aprendizagem. Cabe às escolas a função de fomentar nos alunos o desenvolvimento de 

suas capacidades através do ensino das ciências, da matemática e das artes, entre outras 

disciplinas (Eça, 2010).  

A arte pode ser o centro do currículo escolar, levando ao desenvolvimento de 

qualidades e capacidades criativas, como a capacidade de fazer juízos críticos e 

formular opiniões, desde que os professores compreendam a sua importância e 

reestruturem as suas práticas educativas (Eça, 2010).   

Os professores deveriam mostrar aos estudantes e seus pais a importância da 

educação através da arte, já que ela só é reconhecida em famílias ricas, onde as crianças 

são estimuladas ao conhecimento e à prática de dança, teatro, música ou artes plásticas.  

Numa classe socioeconômica desfavorecida é apenas reconhecido como fator de 

sucesso o aprendizado de disciplinas tradicionais, como a matemática (Eça, 2010). 

Assim, através de experiências não convencionais de aprendizagem com a arte e 

pela arte, é possível atingir o objetivo de tornar os indivíduos mais criativos, mais 

críticos e mais solidários. Com relação à sociedade, possibilitaria estimular o cultivo das 

suas diferenças culturais e a compreensão, valorização e prática de antigas produções 

artísticas, criando empregos, gerando turismo cultural e estabilidade social. Neste 

sentido, o ensino da arte na escola não tem a pretensão de formar artistas ou públicos, 

mas sim de atingir um futuro sustentável (Eça, 2010). 

Com este pensamento, alguns artistas contemporâneos e professores estão 

trabalhando com práticas educativas em projetos sociais em comunidades e populações 
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carentes, proporcionando experiências de conhecimento de si e do mundo através da 

arte, que com certeza trarão benefícios para a sociedade no longo prazo (Eça, 2010).  

Assim, a partir da interface entre educação e arte, desvelamos um quadro teórico 

bastante extenso, que poderia nos auxiliar no estudo que neste momento se faz, mas 

seguindo a questão central desta dissertação decidimos partir da Abordagem Triangular 

(AT) de Ana Mae Barbosa no ensino das artes e culturas visuais, para trabalhar com a 

noção de educação e de relação ensino-aprendizagem. Alguns dos pressupostos teóricos 

que poderiam dialogar com a questão seriam a antropologia e a pedagogia de Vigotsky e 

Piaget. Deste último temos ideias conceituais de que o conhecimento é adquirido 

através das interações entre saberes como linguagem, palavras matemáticas, convenções 

morais, entre outras, e de que o desenvolvimento cognitivo consiste em adaptações às 

novas observações e experiências (Piaget & Marti,1997).  

Embora as tarefas em Piaget tenham uma base cultural, ou que ainda possam ser 

respeitadas as implicações de suas teorias na educação como a aprendizagem por 

descoberta, a prontidão para a aprendizagem e o respeito às diferenças individuais, 

acreditamos que para nossa análise há pontos em sua teoria que não se adequariam, 

como por exemplo, Piaget subestima a importância do conhecimento e o impacto da 

cultura, e diz que as mudanças mais significativas nas pré-condições para o 

desenvolvimento cognitivo são mudanças qualitativas (em gênero) e não quantitativas 

(em quantidade) (Piaget & Marti,1997).  

A perspectiva de Piaget é frequentemente comparada com a de Lev Vygotsky 

(1896-1934), que olhou mais para a interação social como fonte primária da cognição e 

do comportamento. Sua teoria tem raízes na teoria marxista do materialismo dialético, 

ou seja, que as mudanças históricas na sociedade e a vida material produzem mudanças 

na natureza humana (Piaget & Marti,1997).  

Vygotsky acreditava que quando os signos culturais vão sendo internalizados 

pelo sujeito é quando os humanos adquirem a capacidade de uma ordem de pensamento 

mais elevada. Ao contrário da imagem de Piaget em que o indivíduo constrói a 

compreensão do mundo, o conhecimento sozinho, Vygostky via o desenvolvimento 

cognitivo como dependendo mais das interações com as pessoas e com os instrumentos 

do mundo da criança. Um ponto importante que poderia alicerçar nossa hipótese. Mas 
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não podemos considerar a teoria de Vygotsky própria para esse estudo, por entender que 

a mesmo não seria completa, uma vez que o autor também propõe que o 

desenvolvimento não precede a socialização e, ao contrário, as estruturas sociais e as 

relações sociais levam ao desenvolvimento das funções mentais (Piaget & Marti,1997). 

No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) constituem um 

referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua 

função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de 

técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 

isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual (Brasil, 1997). 

Por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser concretizada 

nas decisões regionais e locais sobre currículos e programas de transformação da 

realidade educacional empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e 

pelos professores. Não configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e 

impositivo, que se sobreporia à competência político-executiva dos Estados e 

Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões do País ou à autonomia 

de professores e equipes pedagógicas (Brasil, 1997).  

O conjunto das proposições expressas no PCN responde à necessidade de 

referenciais a partir dos quais o sistema educacional do País se organize, a fim de 

garantir que, respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e 

políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e complexa, a educação 

possa atuar, decisivamente, no processo de construção da cidadania, tendo como meta o 

ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios 

democráticos. Essa igualdade implica necessariamente o acesso à totalidade dos bens 

públicos, entre os quais o conjunto dos conhecimentos socialmente relevantes. 

Entretanto, se estes PCN podem funcionar como elemento catalisador de ações na busca 

de uma melhoria da qualidade da educação brasileira, de modo algum pretende resolver 

todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem no País 

(Brasil, 1997). 

A busca da qualidade impõe a necessidade de investimentos em diferentes 

frentes, como a formação inicial e continuada de professores, uma política de salários 
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dignos, um plano de carreira, a qualidade do livro didático, de recursos televisivos e de 

multimídia, e a disponibilidade de materiais didáticos. Mas esta qualificação almejada 

implica colocar também, no centro do debate, as atividades escolares de ensino e 

aprendizagem e a questão curricular como de inegável importância para a política 

educacional da nação brasileira (Brasil, 1997). 

O processo de elaboração do PCN teve início a partir do estudo de propostas 

curriculares de Estados e Municípios brasileiros, da análise realizada pela Fundação 

Carlos Chagas sobre os currículos oficiais e do contato com informações relativas a 

experiências de outros países. Foram analisados subsídios oriundos do Plano Decenal de 

Educação, de pesquisas nacionais e internacionais, dados estatísticos sobre desempenho 

de alunos do ensino fundamental, bem como experiências de sala de aula difundidas em 

encontros, seminários e publicações (Brasil, 1997). 

Formulou-se, então, uma proposta inicial que, apresentada em versão preliminar, 

passou por um processo de discussão em âmbito nacional, em 1995 e 1996, do qual 

participaram docentes de universidades públicas e particulares, técnicos de secretarias 

estaduais e municipais de educação, de instituições representativas de diferentes áreas 

de conhecimento, especialistas e educadores. Desses interlocutores foram recebidos 

aproximadamente setecentos pareceres sobre a proposta inicial, que serviram de 

referência para a sua reelaboração (Brasil, 1997).  

A discussão da proposta foi estendida em inúmeros encontros regionais, 

organizados pelas delegacias do MEC nos Estados da Federação, que contaram com a 

participação de professores do ensino fundamental, técnicos de secretarias municipais e 

estaduais de educação, membros de conselhos estaduais de educação, representantes de 

sindicatos e entidades ligadas ao magistério (Brasil, 1997). 

Os resultados apurados nesses encontros também contribuíram para a 

reelaboração do documento. Os pareceres recebidos, além das análises críticas e 

sugestões em relação ao conteúdo dos documentos, em sua quase totalidade, apontaram 

a necessidade de uma política de implementação da proposta educacional inicialmente 

explicitada. Além disso, sugeriram diversas possibilidades de atuação das universidades 

e das faculdades de educação para a melhoria do ensino nas séries iniciais, as quais 
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estão sendo incorporadas na elaboração de novos programas de formação de 

professores, vinculados à implementação dos PCN (Brasil, 1997). 

Dentre os fins preconizados pelo Ministério da Educação, explícitos no 

documento Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), relativos à formação dos jovens 

brasileiros, destaca-se que os alunos sejam capazes de compreender a cidadania como 

participação social e política, assim como praticar o exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 

repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito (Brasil, 

1997). 

Para o ensino fundamental declaram-se os seguintes objetivos a serem 

atingidos com o aluno: 

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 

tomar decisões coletivas; conhecer características fundamentais do Brasil nas 

dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir 

progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de 

pertinência ao País;  

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, 

de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou que possam ser atribuídas a 

quaisquer outras características individuais e sociais;  

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança 

em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação 

pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de 

conhecimento e no exercício da cidadania; utilizar as diferentes linguagens — 

verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal — como meio para produzir, 

expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, 

em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações 

de comunicação;  
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 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos;  

 Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade 

de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação 

(Brasil, 1997). 
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2. Abordagem Triangular no Ensino da Arte 

 

A abordagem triangular (AT) para o ensino da arte desenvolvida por Ana Mae 

Barbosa consiste na contextualização, na apreciação da obra ou do campo de sentido 

da Arte e na prática (Barbosa & Cunha, 2010). A figura 4 ilustra os três eixos da AT 

para o ensino da arte.  

 

                         Figura 07 – Os três eixos da Abordagem Triangular 

 

fonte: http://mundodaarte-michel.blogspot.com.br/2011/06/os-tres-eixos-da-proposta-triangular.html 

 

A contextualização amplia as possibilidades de implementação da 

interdisciplinaridade em função das conexões que estabelece, pois é operacionalmente 

conatural à linguagem hipertextual. É por meio da contextualização que o estudante 

estabelece relações da obra com as ideias de seu autor e com o contexto sócio-histórico-

cultural em que foi produzida (Barbosa & Cunha, 2010).  

Contextualizar é ampliar o conhecimento sobre os conceitos, tornando-os mais 

precisos, explorando inclusive sites do artista, com depoimentos sobre suas criações 



33 

 

aproximando os conceitos da prática artística. Situa a obra no tempo, e o aluno entende 

melhor a época na qual foi criada, com o estabelecimento das relações sociais e 

culturais de forma integrada (Barbosa & Cunha, 2010). 

A apreciação da obra é a leitura crítica das imagens, formando seus próprios 

conceitos sobre os trabalhos artísticos. A Arte vem só de dentro, nós assimilamos o que 

vemos e, a partir daí, somos influenciados na maneira de expressar o mundo. Ao propor 

essa ação de abordagem, não deixamos de tratar do conceito do belo, o que tem que ser 

observado com muita cautela, ao se considerar o belo como uma qualidade de certos 

objetos singulares que nos são dados à percepção (Barbosa & Cunha, 2010).  

Não existe a ideia de um valor único estético a partir do qual possamos julgar 

as obras, sem incorrer em juízos de valor, em etnocentrismo. Cada objeto estabelece seu 

estilo de beleza, próprio de seu mundo singular que, segundo Dufrenne (1998), não é 

subjetivo. Assim, é preciso desenvolver a capacidade de julgamento sem preconceitos, 

para que seja procedida com isenção uma leitura estética da obra de arte (Barbosa & 

Cunha, 2010).  

A crítica relacionada com a ação de leitura da obra de arte é o despertar de uma 

capacidade de análise crítica, com base em conhecimentos construídos pelo próprio 

aluno acerca do mundo visual, por meio da práxis e com a mediação do professor. 

Segundo Ana Mae Barbosa, portanto, as diversas abordagens interpretativas da arte uma 

vez apoiadas nas variáveis, intérprete, obra e contexto, apesar da pluralidade de leituras 

e interpretações possíveis inviabilizar julgamentos quanto ao que é certo ou errado em 

uma obra, estabelecem critérios que podem e devem ser definidos a fim de desenvolver 

a capacidade de julgamento (Barbosa & Cunha, 2010). 

 O aluno terá oportunidade, então, ao desenvolver atividades em grupo ou 

individualmente, de manifestar interesse por projetos que articulam experiências 

relativas às questões políticas, culturais e sociais de sua e de outras realidades assim 

como da sociedade em geral, principalmente as que tratam das questões do universo 

cultural. O praticar, portanto, completa a triangulação (Barbosa & Cunha, 2010).  

A prática refere-se ao trabalho no ateliê, o trabalho de criação visual, a 

utilização dos materiais de composição dos trabalhos. Com a exploração dos materiais 

presentes, o estudante poderá elaborar a sua obra que não será uma cópia, com a 

utilização de algumas técnicas a serem explicitadas e demonstradas, para que tenha a 

liberdade para se expressar dentro de sua realidade (Barbosa & Cunha, 2010). 
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O processo de leitura é, portanto, enriquecedor para todos os estudantes de 

experiências estéticas, por proporcionar condições para que compreendam como realizar 

leituras e contextualizações. Estudando o conteúdo da AT, os alunos percebem a 

importância da realização das três ações. Ao realizar as atividades eles compreendem 

como devem fazer isso (Barbosa & Cunha, 2010). 

Desta forma, orientado pelo professor, o aluno desenvolverá um censo crítico, 

com base em conhecimentos internalizados por meio da articulação entre tais conceitos 

e a prática. Nesse sentido, as três ações propostas pela AT podem se tornar importantes 

meios para fornecer subsídios para desencadear esse processo de desenvolvimento do 

censo crítico desejado (Barbosa & Cunha, 2010).  

Em continuidade ao assunto, podemos ainda nos valer da discussão do educar 

observando-se a própria realidade, como diz Paulo Freire: “A educação deverá ser 

exercida e fomentada através da realidade vivida por cada cidadão, e mediante a ela, 

pensar o modo de ‘educá-lo’, dando a este cidadão uma atitude crítica diante do que se 

estuda, apreende, e levá-lo à realidade de suas vivências sociais e de seu cotidiano” 

(apud Barbosa & Cunha, 2010, p. 36). 
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Capítulo III –WALDOMIRO DE DEUS 

 

1. O Artista 

 

Waldomiro de Deus nasceu em 12 de junho de 1944 no interior baiano, no 

município de Itagibá, Bahia (BA) (D’Ambrosio, 1999) cuja localização está ilustrada na 

figura 08. 

 

Figura 08 – Localização do município de Itagibá (BA). 

 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Itagib%C3%A1 

 

Filho de família de micro agricultores, Waldomiro de Deus era o terceiro entre 

nove irmãos, levando uma vida de muitas necessidades e privações. A foto de sua 

família está ilustrada na figura 09. Com uma infância difícil, mas sempre em contato 

com a natureza, festas e costumes locais, Waldomiro de Deus, assim como muitos de 

seus conterrâneos, partiu em direção a cidade de São Paulo, para buscar melhor 

condição de vida.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Itagib%C3%A1
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Figura 09 - Família de Waldomiro de Deus em Itagibá (BA). Waldomiro de Deus está marcado na figura.  

 

 

Fonte: D’Ambrosio, 1999. 

 

Em 1956, aos 12 anos de idade, se despediu da sua mãe e de seu pai, e segue 

em direção a São Paulo. Enquanto cruzava o sul baiano juntando dinheiro para ir até 

São Paulo, ele lavou carros, foi padeiro, dormiu em leito de rio, etc. Assim alcançou 

Nanuque (MG), onde consegue pagar uma passagem de pau de arara, meio de transporte 

muito comum naquela época. Enfim, dois anos após deixar sua casa e depois de uma 

semana de viagem, chegou em 1958 em São Paulo (D’Ambrosio, 1999). 

Ao chegar à cidade de São Paulo passou a dormir em praças públicas. Pediu 

ajuda a um Guarda Civil, Sr. Manuel Pompeu, que o chamou para morar em sua casa, 

junto de sua família em Osasco, São Paulo. Lá sua função era dar café às crianças e 

deixá-las na escola, para depois ir trabalhar como engraxate de sapatos no Largo de 

Osasco, onde aprendeu a ler e escrever com as crianças de rua. O Largo de Osasco está 

ilustrado na figura 10 em uma foto da década de 60.  
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Figura 10 – Largo de Osasco na década de 60.  

 

 

Fonte: http://osasco-contandohistoria-osasco.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html 

 

Waldomiro de Deus teve a sua primeira grande chance de uma vida melhor ao 

ser adotado por um “Guarda Civil” da cidade de São Paulo, que o percebeu como 

diferente de outros meninos de rua, e lhe deu moradia em Osasco e um trabalho de 

engraxate. Ele trabalhou como engraxate de 1958 até 1961. Durante seu trabalho, entre 

um cliente e outro, movido pela curiosidade, ele perambulava por toda região, 

conhecendo muitos lugares e pessoas de diversos bairros de Osasco e de São Paulo. Ele 

permanecia mais tempo na capital por encontrar clientes que pagavam mais (Waldeck, 

2010; D’Ambrosio, 1999). 

Em 1961 ele conseguiu em novo emprego de jardineiro numa casa em bairro 

nobre de São Paulo pertencente a um senhor da elite paulistana, um famoso decorador e 

antiquário italiano, Pierre Zacoppe. Na garagem onde dormia nesta casa ele encontrou 

tintas e pincéis. Passou então a realizar seus primeiros desenhos e pinturas com as 

lembranças das festas e folguedos de Itagibá (Waldeck, 2010; D’Ambrosio, 1999). A 

figura 11 ilustra uma das primeiras obras do artista. 

 

 

 

 

 

 

http://osasco-contandohistoria-osasco.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html
http://2.bp.blogspot.com/_E9fnc0nhwnM/TOrJEMx53wI/AAAAAAAAAOk/5jBPrjJ6QFg/s1600/052+-+Largo+de+Osasco.jpg
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Figura 11 – Obra sem título de Waldomiro de Deus em guache sobre cartolina, década de 60. 

 

 

Fonte: D’Ambrosio, 1999. 

 

 

Como pintava à noite, ele dormia de dia sem realizar seu trabalho de jardineiro, 

o que levou à sua demissão. Pegou seus 32 desenhos e pinturas em papel cartolina e saiu 

novamente sem destino indo parar no Viaduto do Chá, centro da cidade de São Paulo, 

onde decide expô-los ali mesmo no chão do viaduto. Realizou sua primeira venda para 

um americano, logo depois de uma ventania que o fez perder alguns de seus desenhos 

(Waldeck, 2010; D’Ambrosio, 1999).  

No viaduto também conheceu um cliente que foi a pessoa que o levou para a 

redação da TV Gazeta, onde ele conheceu e vendeu trabalhos para Rossini Tavares de 

Lima, folclorista, compositor e músico da época. Com o dinheiro ganho com a venda de 

seus desenhos, e procurando onde ficar, ele alugou uma vaga de quarto numa pensão no 

centro da cidade, onde passou a produzir seus desenhos à noite, para serem vendidos no 

dia seguinte já pela manhã no seu ponto de venda no Viaduto do Chá (Waldeck, 2010; 

D’Ambrosio, 1999). 

Em 1962, por indicação de Rossini, Waldomiro conseguiu um local para expor 

seus trabalhos de um modo mais profissional, realizando assim a sua primeira exposição 

coletiva no Parque da Água Branca. Entre os frequentadores de seu espaço, estava o seu 

primeiro “Anjo protetor”, como diz Waldomiro, o Marquês Terry Della Stuffa, pessoa 

que tão logo conheceu Waldomiro se apaixonou pela sua obra (Waldeck, 2010; 

D’Ambrosio, 1999).  
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Encantado com os trabalhos de Waldomiro, pela sua ingenuidade e criação, o 

marquês visualizou a chance de dar àquele jovem artista a oportunidade para iniciar sua 

produção, já percebida como próspera. Influente na sociedade e elite paulistana, Terry 

Della Stuffa começou a lhe dar as primeiras tintas a óleo e boas telas, para que o artista 

pudesse produzir livremente. Logo depois, o Marquês promoveu uma série de 

exposições de arte reservadas somente para seus amigos, integrantes de famílias ricas da 

cidade de São Paulo e intelectuais da época (Waldeck, 2010; D’Ambrosio, 1999). 

A maioria da sociedade Italiana presente na capital paulistana se encantou com 

sua arte e Waldomiro começou a fazer parte dos convidados para as mais diversas 

reuniões, festas, e outras manifestações da alta sociedade, que mais tarde o fariam 

mudar seu modo de interpretar a vida. No ano de 1964, numa reunião na casa do 

Marquês, ele foi apresentado ao que seria, a seu ver, seu “segundo Anjo”, o Físico e 

crítico de artes, Mário Schenberg (Waldeck, 2010; D’Ambrosio, 1999). 

Com certa convivência em eventos sociais da alta sociedade, Mário Schenberg 

se tornou próximo e amigo de Waldomiro, a ponto de sentir-se livre para discutir e 

incentivar o artista a desenvolver um trabalho mais autoral e que lhe desse identidade. O 

crítico achava que o artista teria que fazer o que lhe interessasse como tema de trabalho, 

e não o que lhe pedissem como encomenda. Incentivava a criação e não reprodução da 

arte, e queria que Waldomiro tivesse liberdade de expressão em suas obras. Isto em 

nada agradava ao Marquês, que preferia que as obras fossem de temas folclóricos, 

folguedos e festas populares; obras decorativas e com claras intenções comerciais 

(Waldeck, 2010; D’Ambrosio, 1999).  

Em 1965, Waldomiro, embebido pela amizade de Mário Schenberg, rompeu 

com o Marquês. Ele foi morar e desenvolver seus trabalhos na Rua Augusta, onde 

alugou um pequeno apartamento de fundos, ainda ajudado por Mário Schenberg, que se 

tornou uns de seus maiores compradores e passou a apresentá-lo a amigos intelectuais, 

escritores, médicos, outros artistas como Volpi e Tarsila do Amaral, e a seus 

companheiros do partido comunista do Brasil (Waldeck, 2010; D’Ambrosio, 1999, ).  

Àquela época, a Rua Augusta era o lugar onde a arte e todas as demais 

expressões intelectuais e culturais fervilhavam na cidade, sendo cenário também de 

discussões políticas de liberdade ao sistema militar da Ditadura. Ali, parado no coração 
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artístico da cidade, conheceu pessoas e se fez conhecer por muitos também. Na figura 

12 estão fotos de Waldomiro de Deus na rua Augusta, na década de 60.  

 

 

 

Figura  12- Waldomiro de Deus na rua Augusta, década de 60. 

 

 

Fonte: site do artista 

 

 

Polêmico, aberto a desafios e a vivência de novas experiências, numa ocasião o 

artista foi desafiado por uma lojista na hora em que estava admirando uma minissaia na 

vitrine, algo que nunca tinha visto na vida. A lojista apostou com o artista que se ele 

saísse de minissaia, ela lhe daria certa quantia em dinheiro. Waldomiro aceitou o 

desafio, e foi seriamente hostilizado pelas ruas por onde passou. Na volta, ainda teve 

que protestar com a lojista para receber a quantia que fora apostada (Waldeck, 2010; 

D’Ambrosio, 1999). Na figura 13 está ilustrada a foto de Waldomiro de Deus de 

minissaia.  
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Figura 13 - Waldomiro de Deus de minissaia.  

 

 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-

0FI6Y3gl1Yo/TwNXYIYeyDI/AAAAAAAAEWE/3fHWFWCZS1I/s1600/minisaia.jpg 

 

Esse fato chamou atenção para o desprendimento do artista, aberto a 

questionamentos pessoais, e que não via mais do que simplicidade no ato de um homem 

utilizar uma minissaia, para ele, apenas mais uma peça de roupa. Atitude semelhante 

revelou em relação à questão religiosa. De formação católica, a postura da Igreja 

Católica no Brasil ficou sujeita à crítica quando o artista produziu a obra Nossa Senhora 

de Minissaia, que causou um grande escândalo, pois ocupou boa parte do noticiário 

paulistano daquele período, dando a imprensa uma conotação religiosa e política ao fato 

(D’Ambrosio, 1999). 

A partir daí, Mário Schenberg teve a oportunidade de falar para o Artista das 

ideias do Partido Comunista Brasileiro (PCB), pelo qual era Deputado por São Paulo. 

Estas conversas a certo ponto influenciaram Waldomiro, um analfabeto, que aprendeu a 

olhar e a interpretar a sua realidade e todo seu redor de uma maneira não tão pura, naïf, 

como sua pintura retratava até à época de convívio com o Marquês. Desconstruir parte 

do glamour em que vivia nos tempos do Marquês e vivenciar naquele momento o 

“pinbahippie” (pintor + baiano + hippie) foi essencial na vida do artista. Os trabalhos 

passaram a ter uma nova conotação artística, e sua temática passa a expressar valores da 

sociedade, a sua realidade, o seu descontentamento, a crítica social, e seus relatos 

http://1.bp.blogspot.com/-0FI6Y3gl1Yo/TwNXYIYeyDI/AAAAAAAAEWE/3fHWFWCZS1I/s1600/minisaia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0FI6Y3gl1Yo/TwNXYIYeyDI/AAAAAAAAEWE/3fHWFWCZS1I/s1600/minisaia.jpg


42 

 

contemporâneos, como a inflação, a fome, a ida do homem a Lua, e mais desejos 

comuns como o de comprar a casa própria e de ter seu carro próprio (D`Ambrósio, 

2004). 

Sua arte cresceu e tomou grandes galerias no Brasil, França, Bélgica, e até 

Oriente Médio.  Waldomiro se torna, até os dias de hoje, o mais consagrado pintor de 

arte popular brasileira na França, país maior consumidor da chamada arte naif, 

recebendo numerosos elogios de críticos nacionais e internacionais.   A seu respeito 

escreveu Lélia Coelho Frota dizendo que “(...) sendo ele um importante artista, tem em 

seus pincéis, as suas cores preferidas, sua temática desafiadora, sua simbologia, sua 

personalidade e religiosidade, que se entrelaçam e se confundem na composição de sua 

obra pictórica” (Frota, 2005, p. 416).  

O pintor mora hoje em São Paulo e tem atelier também em Goiânia. Casado, 

com seis filhos, já pintou mais de duas mil obras sobre folclore, céu, inferno, planetas e 

situações do cotidiano, espalhadas por colecionadores e museus de todo o mundo 

(D`Ambrósio, 2004). A figura 14 ilustra uma aquarela de Waldomiro de Deus de 1966, 

dois anos depois da instauração da Ditadura Militar no Brasil. 

Figura 14 - Waldomiro de Deus, “Passeio na cidade” Aquarela 30 x 23 cm, 1966.  

 

Fonte: http://www.arteeeventos.com.br/paginas_leilao/leilao.asp?iCat=354&offset=160 

javascript:popUp('detalhes.asp?iCat=354&iPic=5340')
http://www.arteeeventos.com.br/paginas_leilao/leilao.asp?iCat=354&offset=160
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Pode-se dizer que a pintura de Waldomiro se baseia em relatos, fatos e 

vivencias do artista contemporâneo por onde passou e viveu, mesmo que fosse somente 

um breve momento. Suas obras falam por si só. Muitos de seus quadros levam o 

admirador a adivinhar, ouvir e interpretar a obra à sua frente através da simples 

observação. A figura 15 demonstra uma foto do artista nos anos 2000. 

 

 

Figura 15 - Waldomiro de Deus na atualidade.  

 

 

Fonte: site do Artista 
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2. Relação de Waldomiro de Deus com Mário Schenberg 

 

“Waldomiro de Deus Souza é provavelmente a maior revelação dos 

últimos tempos na pintura primitivista brasileira. Em menos de dois 

anos, produziu numerosos trabalhos, notáveis pela qualidade pictórica, 

assim como por sua variedade. Revelou também uma personalidade 

artística de tipo invulgar entre os primitivistas brasileiros, que promete 

um grande desenvolvimento futuro.” (Schenberg, 1967 apud 

Oliveira, 2007, p. 3). 

  

Mário Schenberg nasceu em Recife, Pernambuco, em 1914. Físico 

conceituado, escritor e crítico de arte, ele foi importante interlocutor no Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), por onde foi eleito Deputado Estadual em São Paulo. 

Cassado e preso no período militar, ele teve que sair do Brasil indo morar na Europa 

(Oliveira, 2007). A figura 16 ilustra Mário Schenberg aos 68 anos, em São Paulo. 

 

Figura 16 – Mário Schenberg em aula de curso de pós-graduação de Física da USP (1982).

 

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-40142002000100012&script=sci_arttext 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-40142002000100012&script=sci_arttext
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A carreira de Mário Schenberg como crítico de arte inicia-se com a primeira 

exposição de Alfredo Volpi, em 1944, quando analisa as obras do artista que fariam 

parte do catálogo desta exposição de artes. Schenberg inicia aqui uma de suas maiores 

características em seus textos críticos, a de apoiar artistas iniciantes. Por ter uma 

formação acadêmica bem distante e diferente da área das artes, por muitas vezes, o 

crítico reconheceu sua deficiente formação em arte. Porém, esta deficiência não causou 

nenhum desabono aos seus textos, e a sua participação como mecenas e incentivador em 

prol da arte, fazendo com que muitos dos artistas viessem a se tornar seus amigos e 

companheiros, compondo uma parcela importante de sua trajetória de vida no meio 

artístico e cultural (Oliveira, 2007). 

Com a destreza dos intelectuais, Mário Schenberg estava atento às mais 

variadas tendências: da Filosofia à Magia, das Religiões à Política, das Ciências às 

Artes Plásticas. Era uma pessoa esclarecida e aberta a análises que não se limitavam 

apenas a traçar parâmetros estéticos restritos aos limites das artes, mas realizava em 

seus textos críticos as relações mais íntimas e intrínsecas com toda a realidade a sua 

volta. Schenberg dizia e levava em consideração que a Filosofia seria a “mãe” de todos 

os modos das expressões dos pensamentos humanos (Oliveira, 2007). 

Muitas de suas análises artísticas demonstravam embasamento puramente 

científico, devido à sua formação acadêmica, o que transformava a sua crítica em algo 

ímpar para o meio cultural.  Na década de 1970, apesar de sofrer uma dura perseguição 

política pela ditadura militar, que muitas vezes tentou coibir a circulação de suas ideias 

de militante ativo do Partido Comunista Brasileiro, contrárias ao regime, Mário 

Schenberg produziu a maior parte de suas críticas artísticas. Como crítico de artes, ele 

decodificava as mensagens existentes no espaço da criação (artista/obra) e comunicava 

ao público. Schenberg acreditava na sua função de elo entre artista, obra e público, ao 

demonstrar ao artista a sua função social de despertar a criatividade na sociedade na 

qual fazia parte. Portanto, a produção crítica de Mario Schenberg é parte integrante da 

história das artes visuais no país (Oliveira, 2007). 

Mario Schenberg escreveu muitos artigos de arte e cultura brasileira, em 

especial arte contemporânea dos anos 60 e 70. Por seu interesse em arte e em nossa 

cultura, era fluente sua convivência com importantes artistas plásticos brasileiros, como 

Di Cavalcanti, Hélio Oiticica, Volpi e Waldomiro de Deus. Por este último, 

notadamente, teve um apresso pessoal e especial carinho, tendo-o como um predileto 
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para as artes, pela forma pura, sem os padrões e influências da educação escolar, com 

que criava suas obras (Oliveira, 2007). 

 

 

 

“Eu pinto por vocação. Vejo as coisas de meu modo e coloco nas 

telas. O mundo é uma fantasia e eu faço parte desta fantasia. Eu vivo 

pra criar. O mundo de hoje obriga o artista a criar novas figuras no 

reino da imaginação. A arte em suas formas tradicionais está no fim. E 

não só na pintura; na música, no cinema e também no teatro”. 

(Waldomiro de Deus apud Oliveira, 2007, p. 5). 

 

 

Mário Schenberg, na intenção de atingir a massa populacional, afastada e 

marginalizada da vida cultural, semi ou totalmente analfabeta, tomou como atitude, 

ajudar de maneira geral, o artista Waldomiro de Deus. Ele conseguiu fomentar e 

incentivar toda uma produção do artista, que, através da sua amizade e convivência, 

recebia de forma didática um mínimo de conhecimento básico para se situar na 

realidade social do país, estimulo até certo ponto, para a observação das críticas sociais.  

Waldomiro diz que já nessa época, se enxergava, e sentia-se como possível elemento de 

transformação social quando passou a ter responsabilidade e compreensão que a arte é 

um meio de comunicação coletiva. Esta carga de ideias não provocou em Waldomiro a 

reação tão esperada por Mário, que era a de maior envolvimento nas causas do partido e 

no engajamento no movimento político contra a ditadura. Mas mesmo assim, o vinculo 

de amizade entre eles se fortaleceu (Oliveira, 2007). 
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3. Papel da obra de Waldomiro de Deus na crítica social 

 

 Durante a década de 60, Waldomiro pintou as telas que serão expostas a seguir 

com os comentários colhidos junto ao artista através de entrevista por telefone em 

setembro de 2012. Elas apontam a critica social (Figuras 17, 18 e 19), religiosa (Figura 

20 e 21) e ao militarismo (Figuras 22 a 26). Entender a interpretação do artista sobre 

cada obra e os motivos que as inspiraram será útil na medida em que projeto proposto 

visa retratar e discutir um contexto histórico a partir de um olhar particular sobre a 

realidade, o de Waldomiro, mais especificamente o seu olhar sobre a ditadura militar.  

 

Crítica social: 

Figura 17 – Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, título: “A fome”, 1966.  

 

Fonte: Coleção Irapoan Cavalcanti 

Este trabalho de Waldomiro retrata a fome, feito em 1966. Segundo o artista, “a mesa posta sem 

comida para os casais ali sentados demonstra esta condição até mesmo nas festas, o pobre 

celebra mesmo na fome”. Por conta da recessão criada pelo regime militar a população sofreu 

em suas necessidades mais básicas. Havia uma atmosfera de segurança e muito medo, aliados à 

falta de comida para os mais pobres. 
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Figura 18 – Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, 1976. 

 

 

Fonte: CNFCP/IPHAN 

 

 

Neste trabalho Waldomiro retrata “os humanos se comendo”, em 1976. Segundo o artista, o 

medo dos comunistas que comiam criancinhas é mostrado quando num momento em que 

estavam presos e amontoados com fome, eles próprios se comiam uns aos outros, sob 

observação perplexa dos militares que assistiam a tudo, encapuzados com máscaras e vestidos 

de longo na parte superior da tela. 
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Figura 19- Waldomiro de Deus, óleo sobre tela (0,72 x 1,20 cm), sem título, 1965.  

 

 

 

Fonte: CNFCP/IPHAN. 

 

Neste trabalho de 1965, Waldomiro retrata a fuga dos seres humanos, russos, americanos e 

brasileiros. Todos nós brasileiros somos chamados resumidamente de “cariocas”. São três 

foguetes, e cada um deles tem suas características e sua carga individual. Levam de tudo, desde 

militares, armas, combustíveis, planos, jornais, estudos, políticos, comida, e o povo com a 

cultura de cada uma destas nações. Esta fuga seria causada pela guerra fria entre os EUA e a 

URSS. O artista imprime sua marca pictórica e colorista pela qual se destaca, neste trabalho e 

em toda sua obra. Resolve utilizar-se de seus pincéis para imprimir pensamentos e ideias 

escritas aqui, como quem descreve para o expectador entender toda sua atmosfera de artista e o 

que ele queria passar. Retrata a fuga dos humanos para a Lua, local que ele vê como a salvação 

para a humanidade. Na Lua seremos recebidos pelos “Luanos”, seres lunares que nos 

receberiam de braços abertos para habitar seu local. 

 

 



50 

 

 

Crítica Religiosa: 

 

 

Figura 20- N. Senhora de Minissaia, óleo sobre tela, 1966.  

 

 

Fonte: www.dhiegoartes.blogspot.com 

 

 

Um dos mais famosos trabalhos de Waldomiro de Deus. A Nossa Senhora de Minissaia foi a 

obra de arte que impulsionou a carreia inicial do artista. Ele resolve pintar esta tela, depois que 

fora criticado, chamado de imoral, e impuro por ter transitado pelas ruas de minissaia. Essa 

pintura causou a revolta da sociedade tradicional paulistana e da igreja católica. 

 

 

http://www.dhiegoartes.blogspot.com/
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Figura 21 – Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, sem data.   

 

 

Fonte: CNFCP/IPHAN 

 

 

Neste trabalho o artista faz uma releitura da imagem de Jesus Cristo, que para ele teria um outro 

rosto daquele divulgado pela Igreja Católica. Na sua releitura, Jesus tem um rosto mais caboclo, 

sofrido pela vida e com maior expressão de dor. 
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Crítica ao Militarismo: 

 

 

Figura 22 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, s/d.  

 

Fonte: CNFCP/IPHAN 

Waldomiro de Deus retrata o período militar, quando num desfile de 1964 assistiu a passagem 

da várias tropas pela Av. Tiradentes, na cidade de São Paulo, em sete de setembro. Todo o 

poder exibido pelas espingardas, metralhadoras, e imponência das tropas. O artista ficou 

impressionado e acabou retratando este momento vislumbrando as tropas marchando sobre 

sangue dos combatidos. 
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Figura 23 – Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, sem data.  

 

Fonte: CNFCP/IPHAN. 

 

O retrato da obediência. Comum às tropas militares, este fato chamou atenção do artista para o 

fato da obediência cega as ordens a serem seguidas. Numa cena simples, nota-se a posição 

cabisbaixa e certo constrangimento daqueles que recebem a ordem de comando. 
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Figura  24- Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, sem data.  

 

 

Fonte: CNFCP/IPHAN 

 

 

Waldomiro de Deus retrata a guerra. Este trabalho mostra a queda de um foguete tripulado 

numa cena densa demonstra o caos total do foguete e do piloto. 
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Figura 25 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, s/d.  

 

 

Fonte: CNFCP/IPHAN. 

 

Os militares estão juntos aos “luanos” como deuses da população (aparecem no canto esquerdo 

superior da tela). Eles decidem o futuro de cada um de nós “cariocas” (para carioca, lê-se 

brasileiros), julgando a todos à morte, ou para a libertação. Como superiores que eram na 

hierarquia nacional do momento, decidiam quem poderia ocupar os lugares nos foguetes da 

salvação, que deixariam a terra em direção a Lua.  

Ordenavam que a população fizesse uma grande fila para o julgamento. Àqueles destinados ao 

caminho da salvação, recebiam a ajuda dos anjos e eram direcionados para tal destino. Àqueles 

destinados a morte, eram executados ali mesmo, como se vê no centro da tela. Recebiam um tiro 

de revólver no rosto, e sem qualquer misericórdia tombavam inertes aos pés de seu carrasco 

militar, sendo posteriormente, carregados e comidos pelos anjos do mau. Tudo era observado 

pelo demônio no centro da tela.  Waldomiro assemelhava sem diferenças nas ações e intenções, 

os militares dos demônios. 



56 

 

Figura 26 - Waldomiro de Deus, óleo sobre tela, sem título, 1968.  

 

 

Fonte: CNFCP/IPHAN. 

 

Waldomiro de Deus retrata o destino dado aos condenados pelos militares. Os comunistas, e 

pessoas contra o regime eram “enviados” a um passeio no fundo dos mares, rios e lagos, todos 

presos por correntes atadas a pedras, ou blocos de cimento. Este “aprisionamento” causava o 

desaparecimento sem qualquer rastro do acusado e condenado, e dificultava a sua mínima 

possibilidade de resgate com vida. O destino certo era a morte no fundo das águas. 
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Capítulo IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arte é uma questão que tem despertado muita discussão entre diferentes 

especialistas e ao longo de diferentes tempos. Sua transmissão se verifica de forma tida 

por muitos como “espontânea”, isto é, quando realizada no contexto da família, do 

grupo de vizinhança, por exemplo, ou de maneira formal, quando submetida ao 

processo de ensino-aprendizagem, conforme verificamos em instituições especializadas, 

como a escola.  

Neste último contexto, diferentes têm sido os modos de abordar a questão. 

Piaget e Vygotsky são teóricos que desenvolveram métodos específicos de transmissão 

de saber. Tendo conhecimento do quadro teórico que poderíamos ter adotado e o do 

porque de nossa escolha, retomamos a nossa opção pela teoria da Abordagem 

Triangular (Barbosa & Cunha, 2010) por entender que é a que melhor contribui, para os 

nossos objetivos de levar o aluno ao conhecimento e à reflexão acerca de um 

determinado período social e político da historia brasileira, na década de 1960, 

denominado ditadura militar, através da obra do artista popular Waldomiro de Deus.  

Discutiremos a obra do artista, a partir da perspectiva de uma autora, Ana Mae 

Barbosa, que propõe um conceito de arte que se aproxima da antropologia cultural, 

considerando que arte não é algo próprio do museu, do livro, do espaço físico da sala de 

espetáculo, da galeria etc, e sim algo próprio do ser humano, do cotidiano, da 

capacidade de criar novos mundos possíveis. Nesse sentido ela pensa em “artisticidade” 

como algo que reativa o mito, indaga o real e revela uma via cognitiva profunda da 

relação do ser humano com a vida (Barbosa & Cunha, 2010). 

Ampliar o conhecimento sobre os conceitos, tornando-os mais precisos e levar 

o aluno a perceber a arte como processo integrante do todo social, que reflete uma dada 

realidade em que se insere, não estando, portanto, dissociada do contexto social em que 

é produzida será nosso intuito. Além de mostrar que arte não vem só de dentro, nós 

assimilamos o que vemos. E a partir daí, somos influenciados na maneira de expressar o 

mundo, por meio de uma leitura possível do “ensino de arte”, leitura essa que poderá 

ajudar a revelar a necessidade de novos rumos educacionais na direção das linguagens 

artísticas híbridas e dos questionamentos das fronteiras entre a arte e o ensinar. 
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Capítulo V - O PROJETO “AS PINTURAS DE WALDOMIRO DE DEUS: 

SIGNOS E DESEJOS A FAVOR DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL” 

 

1. Apresentação  

 

O projeto se traduz numa exposição de pinturas de Waldomiro de Deus, pintor 

da arte popular brasileira que teve o auge de sua carreira na década de 60, época 

marcada pela ditadura militar no Brasil, a ser montada numa escola de Ensino 

Fundamental. Através desta exposição e da discussão interdisciplinar de áreas como 

artes, história e filosofia, pretende-se levar o aluno ao conhecimento e à reflexão acerca 

de um determinado período social e político da história brasileira a partir do ensino de 

arte pela Abordagem Triangular (AT) e contemplando os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), permitindo-lhe, pelo conhecimento daquela época, comparar e ter 

uma visão reflexiva do momento de vida atual, da importância da experiência 

democrática e da livre expressão. 

Este projeto traz para todos seus beneficiários, a discussão da arte e o seu papel 

no ensino fundamental. Partindo do ensino básico ao universitário, todos nós estamos 

dispostos a aprender sobre arte durante parte dos anos de estudos necessários para nossa 

formação escolar. Compartilhar com as crianças um cotidiano educativo proposto por 

este projeto é envolver linguagens artísticas diferentes, como prática de dinâmicas entre 

professores e alunos, no processo de desenvolvimento e criação da arte e na apropriação 

de valores éticos, permitindo ao aluno a compreensão de processos históricos concretos 

vividos pelo Brasil, tendo a arte como elemento fomentador do conhecimento.  
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2. Justificativa 

 

O presente projeto pretende contribuir para o alcance dos objetivos 

preconizados pela política educacional do país, permitindo ao aluno a compreensão de 

processos históricos concretos vividos pelo Brasil, tendo a arte como elemento 

impulsionador do conhecimento.  

A ação proposta busca levar em conta os conhecimentos sobre arte que os 

alunos vêm adquirindo desde os ciclos anteriores até o período de interesse do projeto 

que são as turmas de oitavo e nono anos, cuja classe de idade dos alunos corresponde a 

14 anos. Nesse momento, além de ter aprendido sobre as normas e convenções das 

distintas linguagens artísticas, o aluno pode interpretá-las, reconhecer com mais clareza 

que existe contextualização histórico-social e marca pessoal nos trabalhos artísticos e é 

nesse sentido que inclui esses componentes nos próprios trabalhos. Essa marca ou estilo 

próprio, agora realizada com intenção, aliada ao prazer em explicitar seus argumentos e 

proposições poéticas, surge agora como ingrediente forte e consciente e faz parte dos 

valores da cultura dos jovens. Estes alunos podem dominar com mais propriedade as 

linguagens da arte e tendem a refletir e realizar trabalhos individuais e ou coletivos com 

autonomia.  

O prazer que os alunos têm em explicitar argumentos e proposições pessoais, 

que estão relacionados aos conhecimentos práticos e teóricos já adquiridos e 

construídos, promove seu desenvolvimento nas experiências de aprendizagem. A 

delimitação dessa faixa etária também se justifica por ser o momento de preparação do 

jovem para o desenvolvimento pleno da cidadania, uma vez que o regime brasileiro 

faculta o exercício do voto a partir dos 16 anos. 

Conforme assinala o PCN, a identificação das transformações históricas que 

ocorrem nas produções artísticas das distintas comunidades passa a ser compreendida 

pelo jovem dessa faixa etária, pois fica mais clara para ele a cronologia dos diferentes 

momentos da história das artes (Barbosa & Cunha, 2010). 

Nos primeiro e segundo ciclos, o aluno podia tornar-se consciente da existência 

de uma produção social concreta e observar que essa produção tem história. Agora, o 

aluno estabelece conexões com mais clareza entre os trabalhos escolares e a cultura 
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extraescolar, que envolve os objetos de estudo, tanto no âmbito de sua comunidade 

como no da produção nacional e internacional à qual tiver acesso. 
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3. Objetivos do projeto 

3.1 Objetivo Geral 

 

Levar o aluno ao conhecimento e à reflexão acerca de um determinado período 

social e político da historia brasileira, conhecido como a ditadura militar da década de 

1960, através da obra do artista popular Waldomiro de Deus. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Integrar o estudo da arte no curriculum básico da escola de ensino fundamental; 

2. Contribuir para a transdisciplinaridade de disciplinas como arte, história e filosofia; 

3. Levar o aluno, em especial o da última série do ensino fundamental, ao 

conhecimento, de forma crítica, de um período da história brasileira, como forma de 

preparação para o pleno exercício da cidadania; 

4. Levar o aluno a perceber a arte como processo integrante do todo social, que reflete 

uma dada realidade em que se insere, não estando, portanto, dissociada do contexto 

social em que é produzida; 

5. Contribuir para o projeto de formação de plateia, estimulando o aluno enquanto 

público apreciador de arte. 
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4. Metodologia de Ação 

 

Educação com arte é o tema central deste trabalho. Para atingir os objetivos 

que aqui estão propostos, nosso projeto está baseado nos fundamentos teóricos 

desenvolvidos por Ana Mae Barbosa, a partir da concepção de uma Abordagem 

Triangular (AT) para o ensino da arte, que consiste em uma metodologia baseada em 

três eixos principais: a contextualização, a apreciação e a prática.  

A contextualização da obra de arte no projeto é para o aluno entender a época 

na qual foi criada, e estabelecer as relações sociais e culturais de forma integrada. Ela 

permite a implementação da interdisciplinaridade em função das conexões que 

estabelece (Barbosa & Cunha, 2010). 

A apreciação da obra é a leitura crítica das imagens, que ajudará ao aluno a 

formar seus próprios conceitos sobre os trabalhos artísticos a partir daí analisados. 

Apesar da pluralidade de leituras e interpretações possíveis inviabilizarem julgamentos 

quanto ao que é certo ou errado em uma obra, estabelecem critérios que podem e devem 

ser definidos a fim de desenvolver a capacidade de julgamento (Barbosa & Cunha, 

2010). 

A prática refere-se ao trabalho no ateliê, a criação visual, a utilização dos 

materiais para composição dos trabalhos. Com a exploração dos materiais presentes, o 

estudante poderá elaborar a sua obra que não será uma cópia, com a utilização de 

algumas técnicas a serem explicitadas e demonstradas, para que tenha a liberdade para 

se expressar dentro de sua realidade (Barbosa & Cunha, 2010). 

O projeto promoverá uma exposição sobre o pintor Waldomiro de Deus, com 

reproduções de obras realizadas e produzidas no contexto da ditadura, associada a uma 

discussão para contextualizar o assunto, com a presença do artista Waldomiro de Deus, 

alunos, professores, artista locais e algumas pessoas da comunidade que queiram assistir 

no local aonde o projeto será realizado. 

Após a apresentação e leitura das obras de arte de Waldomiro de Deus, e com 

sua contextualização interdisciplinar a partir de conteúdos programáticos de história, 

filosofia e arte, a aluno será introduzido ao fazer artístico. A produção de trabalhos por 

parte dos alunos será baseada nas obras de Waldomiro de Deus, sendo de livre 

elaboração e destinada a uma exposição de artes, de portas abertas aos alunos e a toda 

comunidade, que finalizará o projeto. Todas as obras produzidas poderão ser vendidas, 
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para geração de renda e parte delas será doada para a formação de um acervo cultural da 

escola local. 

O processo a ser conduzido junto a alunos do ensino fundamental, pressupõe as 

seguintes etapas a serem cumpridas, descritas a seguir. 
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5. Etapas de execução do projeto 

 

 

 

5.1- Eleição de uma escola para desenvolvimento do projeto 

 

O projeto, que inicialmente propõe atuar numa escola de ensino fundamental, 

poderá tornar-se uma atividade itinerante, vindo a acontecer em diferentes espaços 

educacionais, num mesmo período letivo ou em períodos subseqüentes de uma mesma 

cidade. A escolha da(s) escola(s) participante será feita segundo critérios da secretaria 

de educação local, seja municipal, ou estadual, porém, sugere-se que a definição seja 

baseada nos parâmetros do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Ideb
1
. 

Portanto, as escolas seriam escolhidas considerando o pior desempenho no Ideb, 

mostrando a necessidade clara de melhorar o nível educacional nestes estabelecimentos, 

objetivo deste projeto. 

 

 

 

 

                                                           
1
 O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir, num só indicador, dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho 

nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala 

do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar 

metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados 

sobre aprovação escolar obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do 

Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para 

o país, e a Prova Brasil – para os municípios (Brasil, 2007). 
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5.2- Reunião na escola selecionada para elaboração da proposta transdisciplinar 

congregando professores das áreas de história, filosofia, e artes do ensino fundamental. 

A partir da seleção da escola, será possível propor uma reunião com o orientador 

pedagógico da escola e professores de áreas afins, para elaborar o que será proposto aos 

alunos. Serão discutidos os seguintes temas: 

 A proposta da inclusão da obra de Waldomiro no período histórico a ser 

abordado, o período militar; 

 A adequação da obra de Waldomiro para o ensino transdisciplinar; 

 Determinação do conteúdo programático das disciplinas Artes, História e 

Filosofia. 

 Apresentação da Abordagem Triangular de Ensino das Artes. 

 Apreciação de Arte Popular através das obras de Waldomiro no período da 

Ditadura Militar na intenção de iniciar uma conversa sobre o que os alunos 

percebem das características visuais, da composição temática tratadas nas obras 

e principalmente como era o contexto dessa produção.  

 Contextualização do artista e da sua obra, com a busca do aluno por saber mais 

sobre ambos, trabalhando num novo levantamento para posteriormente compor 

suas obras para a exposição de obras dos alunos, onde esperamos que o 

resultado final seja mostrado. 

 Discussão sobre o que imaginam que seja o modo de possibilidades de uma 

pessoa vir a apreender o fazer artístico e mais tarde se tornar um artista. 

 Determinação a utilização e disposição dos materiais. 

 

 

5.3- Desenvolvimento em sala de aula dos conteúdos específicos dessas disciplinas, 

visando à integração entre história, filosofia e arte. 

 

 História e filosofia – conhecimento sobre o período da história político-

social brasileira que ficou conhecido como “regime da ditadura”. 

 Artes – pesquisa sobre o artista Waldomiro de Deus e sua obra no 

referido período. 
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5.4- Preparação e realização de uma exposição de artes sobre a década de 1960 vista 

através das obras de Waldomiro de Deus. 

 

Para isto se pretende a reprodução fotográfica das obras, caso não pudermos 

dispor das originais; 

 

 Primeiro será feita a escolha das obras a serem expostas, todas realizadas 

na década de 60 e com temática de crítica social e ao regime da ditadura. 

Faremos neste projeto, um levantamento do acervo do artista na cidade 

do Rio de Janeiro, em especial junto a colecionadores privados, no 

Museu de Folclore CNFCP/IPHAN, no Museu Internacional de Arte 

Naif (MIAN) e no acervo do próprio artista em Osasco São Paulo. O 

acervo do Museu do Folclore é parte da coleção pessoal de Mário 

Schenberg, que foi por ele mesmo doada à instituição ainda em vida. 

Esta coleção encontrava-se em reserva técnica no momento da 

elaboração deste projeto e está disponibilizada em fonte digital, o que 

pode facilitar a reprodução das obras. A exposição de reproduções das 

obras facilita a execução do projeto e possibilita o seu desenvolvimento 

em várias escolas simultaneamente sem a necessidade de contratação de 

seguros para as obras, o que encareceria os custos de produção. 

 Preparação do espaço expositivo com cavaletes, placas de identificação 

das obras, texto de parede e informativo impresso a respeito da 

exposição. As reproduções das obras expostas serão organizadas segundo 

as seguintes temáticas: questões sociais, questões religiosas e crítica ao 

regime militar. 

 Para ampliar o alcance da exposição do projeto, serão exibidos DVDs 

sobre arte popular, que poderão estar na videoteca da escola, na intenção 

de apresentar artistas populares e os seus fazeres. Sugerimos como 

exemplo vídeos como “Waldomiro de Deus: o naif brasileiro”.  

 Ao final, pediremos que os alunos nos relatem em um pequeno texto, 

aspectos que mais os tocaram nas obras de Waldomiro. 
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 5.5- Organização de um ciclo de palestras com participação de Waldomiro de Deus e 

de pessoas que possam falar sobre o período da década de 1960, tais como 

historiadores, sociólogos, pesquisadores, professores e “depoentes”, testemunhas da 

época, em especial, pais, avós dos alunos que vivenciaram o período em questão. 

 

Esta reunião será voltada na ambientação do tema de trabalho, da exposição e 

posteriormente das obras a serem confeccionadas. Começará neste momento, a 

integração prevista nesse projeto, cujo envolvimento de todos para que o trabalho 

em conjunto tenha o seu merecido sucesso é necessário.  

 

 

 

 

5.6- Palestra com um artista popular da comunidade local. 

 

Propõe-se também uma conversa com um artista popular da comunidade local, que 

tenha iniciado seu trabalho assim como Waldomiro, sem um aprendizado formal ou 

de academia. Pretende-se assim que o aluno tenha contato com sua própria realidade 

através da arte local. 
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5.7- Realização de workshops sobre pintura. 

 

Realização de workshops sobre pintura, dando oportunidade do FAZER aos alunos, 

para experimentarem a técnica pictográfica e expressarem, pela pintura, suas 

realidades.  

 

 Após a montagem de uma sala apropriada ao ensino da arte, 

dispondo mesa para desenho, cavaletes e material de pintura, os 

alunos terão contato com a técnica de pintura a guache e a óleo. O 

projeto irá propor aos alunos que façam um trabalho artístico, seja 

pintura, seja uma escultura, ou mesmo outro suporte, de algo que 

retrate um fato que lhe tenha chamando atenção em seu dia a dia. 

Pedirá que utilizem materiais como tinta guache sobre papel grosso, 

como cartolina ou papel cartão, e papéis recicláveis das mais diversas 

formas. O material de pintura será semelhante ao que Waldomiro 

utilizou no início de sua carreira.  

 O projeto sugere uma visita a um espaço expositivo e também de 

ensino da arte, seja ele uma escola de desenho, pintura, escultura, 

conservatórios de música, faculdades, etc, para observar, ver mais a 

proposta de ensino. Neste caso os alunos poderão preparar 

posteriormente um roteiro de questões para a entrevista de pessoas 

das instituições. Ao retornarmos para sala de aula há a provocação, 

uma conversa sobre os temas abordados durante a visita, para 

sabermos a respeito do que sabem sobre os modos de fazer arte.  

 Logo após a realização desta oficina, será feita a exposição de arte 

dos alunos, com a participação deles em todo o cerimonial de sua 

elaboração e execução.  
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5.8-  Avaliação do Projeto 

 

 O projeto se propõe a iniciar como uma agenda, onde todos os relatos surgidos 

em sala de aula possam ser anotados e repassados para discussão posterior entre a 

equipe do projeto e professores. Esses registros serão periodicamente consultados para 

observar o desenvolvimento pedagógico do projeto.  

  

Avaliação por parte dos professores 

Com os professores serão criados critérios que ajudem ao projeto a identificar um 

modo de operação e ligação entre ele e os alunos, objetivo principal desta execução. 

Perguntaremos aos professores: 

1. O que significa um projeto como este para você? 

2. O que ele desperta em você? 

3. Que aspectos da obra de Waldomiro de Deus merecem mais sua atenção? 

4. O projeto amplia, fomenta, questiona você, para que seu conhecimento e 

percepção dos processos de criação em arte? De que modo? 

5. O projeto leva você a pesquisar mais sobre os assuntos abordados por ele, arte e 

ditadura nos anos 60? 

6. Você imagina o que os alunos gostariam de ver nesse projeto? 

7. Você já discutiu com seus alunos o que é a arte significou para o período militar 

no Brasil? 

8. Já citou, ou mesmo discutiu a arte e cultura popular brasileira? 

9. Que foco você daria em sala de aula para desenvolvimento seu trabalho com os 

alunos através deste projeto? 

10. Como imagina aproveitar, em aula, o projeto? 

 

Avaliação dos alunos 

 Após todo o desenvolvimento do projeto, os alunos serão avaliados pelos seus 

professores pela maneira já tradicionalmente empregada em sua escola, seja por provas 

ou trabalhos individuais ou em grupo, e será mensurado se houve ou não um melhor 

aproveitamento por parte destes alunos avaliados, comparativamente a turmas 

anteriores. 
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6. Cronograma de execução 

 

 Março 

2013 

Abril 

2013 

Maio 

2013 

Junho 

2013 

Agosto 

2013 

Setembro 

2013 

Outubro 

2013 

 

Escolha da escola participante 

 

X 

      

Reunião para elaboração da proposta 

junto aos componentes do projeto e 

funcionários da escola 

 

X 

 

X 

     

Desenvolvimento em sala de aula dos 

conteúdos transversais das disciplinas, 

história, filosofia, sociologia sobre o 

período histórico conhecido como 

“regime da ditadura” 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

Artes, início e pesquisa sobre o Artista 

Waldomiro de Deus e sua obra 

(temática) 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Preparação da exposição de artes sobre o 

contexto estudado, 1960, através da obra 

do Artista 

    

X 

 

X 

  

Elaboração das obras a serem expostas, e 

confecção dos textos informativos 

     

X 

 

X 

 

Divulgação da exposição em meios de 

comunicação local (jornal, revista de 

bairro, televisão, rádio, etc) 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Abertura e realização da exposição de 

artes com a participação dos alunos 

 

 

     

X 

 

X 

Organização ciclo de palestras e a 

participação do artista, e outros para 

contextualizar o “momento histórico” 

    

X 

 

X 

  

Realização de palestra e workshops , a 

oportunidade do FAZER pictórico, 

alunos vão  expressar através da pintura, 

um pouco de sua realidade. Este será 

parte do acervo da escola 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

Doação das reproduções do Artista para 

a escola na intenção da formação inicial 

de um acervo permanente 

       

X 
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7. Orçamento 

 

Planilha Orçamentária 
  

  
Signos e desejos     

 
 

    

 
    

 
 

 

Item Unid. 
Quant

. 
Ocorr. 

R$ 

Unitário 
Total 

Em 

Dias 

Assistente Mês 02 8,00 1.500,00 24.000,00 240 

Alimentação da equipe Dia 04 12,00 500,00 24.000,00 240 

Projeto de Comunicação Visual para material 

dirigido aos alunos e professores 

Serviço 01 1,00 4.000,00 
4.000,00 

30 

Transporte Local / Locação de Automóvel / 

Combustível 

Dia 03 12,00 400,00 
14.400,00 

240 

Fotógrafo Serviço 01 1,00 1.500,00 1.500,00  

Pesquisador Serviço  01 2,00 5.000,00 10.000,00 60 

Pró Labore do Artista  Dias 01 1,00 5.000,00 5.000,00 01 

Hospedagem e alimentação do Artista Dias  03 1,00 600,00 1.800,00 03 

Total da Etapa (A) 84.700,00 

Item Unid. 
Quant

. 
Ocorr. Unitário Total 

Em 

Dias 

Bolsa para estímulo ao Professor participante Mês 03 8,00 800,00 19.200,00 240 

Aluguel de van para transporte da equipe Serviço 01 8,00 3.000,00 36.000,00 240 

Confecção das reproduções da Obra de Arte Serviço 20 12,00 100,00 24.000,00 240 

Camisetas Unidade 100 1,00 20,00 2.000,00 30 

Banners de divulgação Unidade  1.000   
 

 

Bolsa Incentivo para 12 alunos a serem 

selecionados pela equipe e escola. 

Mês 12 6,00 350,00 
4.200,00 

240 

Total da Etapa (B) 85.400,00 
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Item Unid. 
Quant

. 
Ocorr. Unitário Total 

Em 

Dias 

Produtor Mês 01 8,00 2.000,00 16.000,00 240 

Coordenação pedagógica Mês 01 6,00 2.500,00 15.000,00 240 

Conexão de internet Mês 04 8,00 200,00 1.600,00 240 

Coordenação geral Mês 01 8,00 4.000,00 32.000,00 240 

Elaboração de prestação de contas Mês 01 1,00 1.500,00 12.000,00 240 

INSS Mês 01 1,00 8.000,00 8.000,00 240 

Material de escritório Mês 01 1,00 1.500,00 1.500,00 240 

Contador Mês 01 2,00 2.000,00 4.000,00 60 

Gestor financeiro Mês 01 8,00 2.000,00 16.000,00 240 

Total da Etapa (C) 106.100,00 

 

Valores por etapas 

 

Pré-Produçao / Preparação (A) 84.700,00 
 

Exposição de Artes 
  

Produção / Execução (B) 85.400,00 
 

Exposição de Artes 
  

Custos / Administrativos (C) 106.100,00 
 

 

Total Geral:  (A) + (B) + (C) 

 

 

276.200,00  
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8. Resultados Esperados 

  

 Realizar, por intermédio das disciplinas de história e filosofia uma 

pesquisa com alunos a cerca do contexto social e político brasileiro na 

década de 1960; 

 Levar os alunos a conhecerem a obra do artista Waldomiro de 

Deus, e descobrirem sobre arte popular e demais técnicas de expressões 

plásticas, com a temática que o artista desenvolveu, observando sua 

importância para o conhecimento desse período histórico do país; 

 Montar, com os alunos, uma exposição, a partir do recorte da obra 

de Waldomiro, em especial a temática da crítica social e política que realiza 

em seus trabalhos; 

 Paralelamente à mostra, realizar: 

  - um seminário com a participação de historiadores, 

sociólogos, filósofos, professores e pesquisadores do período, para discussão da 

temática; 

  - uma mesa-redonda com pais e avós dos alunos que 

tenham interesse em participar, dando depoimentos sobre o período vivido. 

O maior desafio será motivar os alunos a criarem uma série de trabalhos 

para fazerem parte da exposição de artes no final do projeto. Espera-se que estes 

alunos desenvolvam trabalhos a partir da pesquisa sobre o próprio modo de 

expressão na linguagem visual e percebam o caráter poético de suas criações. O 

importante será a discussão sobre os resultados estéticos das propostas, 

focalizando, além dos aspectos formais e temáticos, o próprio processo de 

criação de cada aluno que levará em conta a realidade que o cerca. 

Outro fator importante é permitir que o aluno perceba a diferença do 

período de vida na década de 1960/70 e o atual, mostrando a importância da 

democracia e da liberdade de ação e expressão.  

A proposta do projeto de montar uma exposição de arte ajudará na 

avaliação de todo o caminho do ateliê ao observador percorrido por todos os 
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seus participantes. Tendo o local definido, temos que discutir com os alunos a 

melhor forma de apresentar seus trabalhos artísticos e suas propostas, estudando 

as relações que podem criar entre eles de acordo com sua disposição durante a 

mostra.  

Com a exposição aberta ao público, teremos a condição também de 

disseminar este projeto à comunidade local. A exposição do material produzido, 

organizada na própria escola ou em outro centro cultural disponível na cidade 

terá toda sua divulgação facilitada com a proposta de parceria aos jornais, rádios 

ou TVs locais ampliando a repercussão do trabalho na comunidade. 
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