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RESUMO 
Neste  trabalho apresentamos o  resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de 
Pós‐Graduação  em  Educação:  Conhecimento  e  Inclusão  Social,  da  Faculdade  de  Educação  (FAE)  da 
Universidade  Federal de Minas Gerais  (UFMG). A pesquisa  em questão  teve  como objetivo  estudar  as 
práticas  artísticas  dos  estudantes  do  curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo  da  FAE/UFMG. 
Compreendemos  as  práticas  artísticas  como  um  conjunto  de  linguagens  de Arte,  concebidas  e  fruídas 
pelos sujeitos na sociedade. Buscamos compreender a presença da dicotomia entre o erudito e o popular, 
presente no percurso formativo da graduação dos professores do campo. Para construir a análise teórico‐
metodológica embasamos este estudo na Teoria das Representações Sociais (TRS) proposta por Moscovici 
(1978).  Percebemos  que  a  TRS  possibilita  a  análise  dos  processos  que  unem  a  dimensão  cognitiva  do 
indivíduo e  também as suas ações e sentimentos,  trazendo a possibilidade de análise dos processos de 
pensar,  sentir  e  agir  dos  sujeitos.  Utilizamos  também  como  referencial  Teórico  Epistemológico  o 
Materialismo Histórico Dialético (MHD) proposto por Max e Engels (1846/1999). Percebemos que o MHD 
possibilitou  a  análise  das  práticas  artísticas  eruditas  e  populares  a  partir  de  uma  perspectiva  dialética 
possibilitando  a  superação  de  uma  visão  dualista  dos  fatos  tendo  em  vista  um  caminho  analítico  que 
incorporou  as  contradições presentes na  formação  e nas práticas docentes dos  sujeitos. A  abordagem 
metodológica  partiu  de  uma  abordagem  qualitativa  do  tipo  exploratório,  para  tanto  foram  aplicados 
questionários semiestruturados e realizadas vinte e duas entrevistas narrativas, a fim de compreender o 
movimento de  construção das  representações destes  alunos  sobre  as  suas práticas  artísticas. Também 
realizamos consultas ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo a 
fim de  se perceber o  contexto  de organização das bases dessa  formação de  graduação. A  análise dos 
dados  foi  organizada  em  três  categorias:  Conhecimentos  prévios,  práticas  artísticas  desenvolvidas  nos 
Tempos  Escola  e  Estágio  Supervisionado  de  Artes.  Estas  categorias  nos  permitiram  destacar  dois 
movimentos,  tomando‐se como ponto  inicial da análise as  informações  sobre a  inserção dos alunos no 
curso e como ponto de chegada as práticas dos entrevistados no estágio de artes. O primeiro movimento 
denominado “Manutenção” das representações sociais foi constituído por sujeitos que mantiveram suas 
formas  de  pensar,  sentir  e  agir  sobre  as  práticas  artísticas.  O  segundo  movimento  denominado 
“Modificação”  foi marcado  por modificações  nas  representações  sociais  das  práticas  artísticas  após  as 
experiências na universidade. Pode‐se perceber que cada um desses movimentos possibilitou diferentes 
tomadas de posição o que motivou a discussão  sobre os processos geradores dessas movimentações a 
partir das  experiências  formativas desenvolvidas na  graduação. No processo  analítico percebemos que 
perspectiva dialética possibilitou o entendimento das práticas eruditas e populares para além do dualismo 
historicamente presente neste campo.  
 
Palavras‐Chave: Práticas artísticas; Representações Sociais; Materialismo Histórico Dialético; Educação do 
Campo; Formação de professores. 
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Resumo:  

Neste trabalho apresentamos o resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da 
Faculdade de Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A 
pesquisa em questão teve como objetivo estudar as práticas artísticas dos estudantes do 
curso de Licenciatura em Educação do Campo da FAE/UFMG. Compreendemos as 
práticas artísticas como um conjunto de linguagens de Arte, concebidas e fruídas pelos 
sujeitos na sociedade. Buscamos compreender a presença da dicotomia entre o erudito e 
o popular, presente no percurso formativo da graduação dos professores do campo. Para 
construir a análise teórico-metodológica embasamos este estudo na Teoria das 
Representações Sociais (TRS) proposta por Moscovici (1978). Percebemos que a TRS 
possibilita a análise dos processos que unem a dimensão cognitiva do indivíduo e 
também as suas ações e sentimentos, trazendo a possibilidade de análise dos processos 
de pensar, sentir e agir dos sujeitos. Utilizamos também como referencial Teórico 
Epistemológico o Materialismo Histórico Dialético (MHD) proposto por Max e Engels 
(1846/1999). Percebemos que o MHD possibilitou a análise das práticas artísticas 
eruditas e populares a partir de uma perspectiva dialética possibilitando a superação de 
uma visão dualista dos fatos tendo em vista um caminho analítico que incorporou as 
contradições presentes na formação e nas práticas docentes dos sujeitos. A abordagem 
metodológica partiu de uma abordagem qualitativa do tipo exploratório, para tanto 
foram aplicados questionários semiestruturados e realizadas vinte e duas entrevistas 
narrativas, a fim de compreender o movimento de construção das representações destes 
alunos sobre as suas práticas artísticas. Também realizamos consultas ao Projeto 
Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo a fim de se 
perceber o contexto de organização das bases dessa formação de graduação. A análise 
dos dados foi organizada em três categorias: Conhecimentos prévios, práticas artísticas 
desenvolvidas nos Tempos Escola e Estágio Supervisionado de Artes. Estas categorias 
nos permitiram destacar dois movimentos, tomando-se como ponto inicial da análise as 
informações sobre a inserção dos alunos no curso e como ponto de chegada as práticas 
dos entrevistados no estágio de artes. O primeiro movimento denominado 
“Manutenção” das representações sociais foi constituído por sujeitos que mantiveram 
suas formas de pensar, sentir e agir sobre as práticas artísticas. O segundo movimento 
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denominado “Modificação” foi marcado por modificações nas representações sociais 
das práticas artísticas após as experiências na universidade. Pode-se perceber que cada 
um desses movimentos possibilitou diferentes tomadas de posição o que motivou a 
discussão sobre os processos geradores dessas movimentações a partir das experiências 
formativas desenvolvidas na graduação. No processo analítico percebemos que 
perspectiva dialética possibilitou o entendimento das práticas eruditas e populares para 
além do dualismo historicamente presente neste campo.  

 

Palavras-Chave: Práticas artísticas; Representações Sociais; Materialismo Histórico 
Dialético; Educação do Campo; Formação de professores. 
 

INTRODUÇÃO 

O trabalho aqui apresentado surgiu de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da 

Faculdade de Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Dentro desta pesquisa buscamos articular as referências teórico-metodológicas da 

Teoria das Representações Sociais, discutidas no Grupo de Estudos em Representações 

Sociais (GERES) e na linha de Pesquisa Psicologia e Psicanálise em Educação do 

Programa de Pós Graduação em Educação da (UFMG). Buscamos também vincular 

nosso estudo ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo, localizado na 

FAE /UFMG (NEPCAMPO3) pois tratamos a formação de professores na Educação do 

Campo enquanto objeto de estudo, diretamente ligado ao Movimento de Luta por uma 

Educação do Campo,  resultante das ações coletivas desenvolvida pelos Movimentos 

Sociais de Luta pela Terra, especificamente nas três últimas décadas no Brasil.  

Os questionamentos que orientaram essa pesquisa surgiram da necessidade de 

compreensão sistematizada das formas de pensar, sentir a agir quanto às práticas 

artísticas dos estudantes do curso de Licenciatura em Educação do Campo, da 

habilitação em Língua Arte e Literatura, ingressantes no ano de 2010 na Faculdade de 

Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Embora o termo 

práticas artísticas não seja amplamente explorado na literatura acadêmica, optamos por 

utilizá-lo a fim de explicitar nosso posicionamento de análise da arte a partir da sua 

relação com os sujeitos. Dessa forma, partimos da compreensão de práticas artísticas 

como formas de concepção, compreensão e fruição das manifestações de arte pelos 
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sujeitos. Para Barbosa (2008), essa compreensão engloba um conjunto de valores, 

crenças e linguagens artísticas dotado de dicotomias, entre elas, a dicotomia entre o 

erudito e o popular.  

No contexto da formação de professores de Arte encontramos um panorama marcado 

por mudanças a partir da inserção da arte enquanto disciplina com conteúdos específicos 

na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96). No momento de escrita da dissertação à 

qual este trabalho faz referência a arte ocupava um lugar de disciplina obrigatória em 

toda a educação básica, de acordo com o artigo 26 da LDB de 1996. 

Já durante a escrita deste artigo nos deparamos com mudanças no texto que regulamenta 

a LDB, onde o papel da arte passou a ser diminuído no ensino médio, a partir da 

redação da Medida Provisória número 746 de 2016 que altera a política de Fomento ao 

Ensino médio. 

 § 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e 
do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos.    

A Medida Provisória número 746 de 2016 trouxe, entre outras modificações, o caráter 

facultativo à disciplina de artes, retrocedendo em mais de três décadas o processo de 

lutas pelo reconhecimento da arte enquanto área do conhecimento. Tais mudanças só 

refletem a necessidade de reflexão a respeito do papel das práticas artísticas na Escola e 

a importância de formarmos professores que estejam conscientes desse.  

Para Carvalho (2011,2014), após quase vinte anos ainda existem dicotomias 

relacionadas aos sentidos antagônicos atribuídos à arte na escola, vistos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e na LDB enquanto área de conhecimento, mas na prática 

das escolas enquanto entretenimento, decoração ou metodologia para outras disciplinas 

tidas como importantes no currículo escolar. Essa dicotomia que se manifesta na área 

educacional deve-se segundo Saldanha (2008) à herança histórica dos diferentes 

sentidos atribuídos às práticas artísticas na sociedade.  

A hipótese que orientou a pesquisa aqui discutida propunha que os sujeitos do campo 

adentravam ao curso de Licenciatura em Educação do Campo com suas práticas 

artísticas ancoradas em referências populares. Ao chegarem ao curso compreendíamos 

que os conhecimentos eruditos geravam tensionamentos e revelavam a dicotomia entre 

o erudito e o popular, causando tomadas de posição em suas representações sociais. 



Ao propor este estudo na perspectiva das representações sociais retomamos em 

Moscovici (1978) a compreensão de que uma representação social possa se constituir a 

partir de uma situação em que o sujeito esteja vivenciando situações novas em sua vida. 

Por isso propomos analisar o movimento que acontece nas formas de pensar, sentir e 

agir dos estudantes do LeCampo sobre as práticas artísticas, levando em consideração 

que a inserção no ambiente acadêmico seja um espaço/tempo provocador de alterações 

em seus saberes sobre o tema. 

Durante a análise dos dados compreendemos que esse processo formativo de 

professores do campo para as artes poderia ser melhor compreendido se buscássemos 

uma perspectiva dialética, para além da separação dicotômica erudito x popular 

tradicionalmente destacada nos estudos da área de arte, uma vez que nessa formação 

fundiam processos de prática e formação dos sujeitos. Para isso foi fundamental recorrer 

às referências epistemológicas do Materialismo Histórico Dialético. 

Ao analisarmos a relação dos saberes prévios com as práticas no processo de formação 

buscamos compreender como os saberes que os sujeitos produzem no cotidiano 

(trabalho, família, movimento social, religião, lazer) articulam-se com os saberes 

aprendidos na universidade. Assim, ao analisar as práticas eruditas e populares 

propomos debater a dicotomia entre estas duas formas na subjetividade dos sujeitos 

estudantes em Licenciatura no Campo. 

Percebemos também a importância deste estudo como forma de desenvolver reflexões 

sobre a formação de professores de arte no contexto da Educação do Campo, e mais 

especificamente sobre o curso de Licenciatura em Educação do Campo - FaE-UFMG 

em diálogo com o momento atual em que a formação de professores para atuarem na 

Educação do Campo tem se expandido estando presente em mais de 44 instituições de 

ensino superior e tecnológico do Brasil. 

 

O ERUDITO E O POPULAR: DICOTOMIZAÇÃO OU DIÁLOGO? 

Ao analisarmos o percurso histórico da arte ao longo dos séculos notamos a presença de 

uma constante busca pela construção de conceitos que fazem referência à produção 

artística erudita e popular nos processos de criação artística. Essa tentativa de 

conceituação do erudito e popular foi um dos principais elementos que provocou a 



dicotomização desta relação, sendo este ponto comentado por Rivitti (2006) “Algumas 

denominações [...]  podem ser empregadas para encobrir a realidade em lugar de 

desvelá-la, além de poderem se transformar em instrumento de hierarquização e 

discriminação entre pessoas, objetos e atos. É esse o caso dos termos arte popular e arte 

erudita.” (RIVITTI, 2006, p. 28).   

Para Saldanha (2008) a constante tentativa de criar terminologias contribuiu também  

para a hierarquização dessas manifestações, gerando uma relação dicotômica,  ao 

construir conceitos que geram sentidos antagônicos à respeito da produção artística na 

sociedade.  

Efectivamente, estes dois conceitos, que tanto podem ser 
interpretados como antagônicos, concordantes ou complementares, 
devem ser usados com grande precaução, tendo em conta a 
inexistência de uma definição precisa e claradas realidades a que se 
referem. A indefinição dos termos tende invariavelmente a derivar 
no preconceito, e na criação de hierarquizações axiológicas de 
âmbito sociocultural, ou mesmo socioeconómico, excessivamente 
datadas. (SALDANHA, 2008, p. 106). 

Neste trabalho optamos por conceituar os termos tratados, não como tentativa de 

hierarquizar o erudito e/ou popular, mas analisar mais precisamente as dicotomias 

existentes. O termo erudito é conceituado por Saldanha (2008) como uma forma de arte 

construída dentro dos padrões e valores estéticos construídos academicamente. “Menos 

debatida, a arte erudita parece mais consensual, como se todos soubessem do que se 

trata.” (SALDANHA, 2008, p.108). Uma das pistas para a arte erudita não ter sido tão 

debatida, deve-se ao fato de que por séculos ela foi considerada como a forma única de 

arte. 

A conceituação da arte popular nos apresenta várias questões, a primeira refere-se ao 

sentido amplo dado à palavra, uma vez que tudo o que não se encaixa no padrão de 

erudição é relegado a arte popular, o que abarca uma complexidade de manifestações 

diferenciadas.  Ayres (1996) apud Saldanha (2008) faz a tentativa de descrever a 

diversidade destas ao termo Arte popular. 

Num sentido mais alargado, a «arte popular» tem sido entendida como 
aquela arte que se desenvolve fora dos cânones de gosto estabelecidos 
por, ou para, os líderes de uma dada sociedade, onde a tradição 
desempenha um papel preponderante, em termos de conteúdo, de 
temas e utilização, mas também de estrutura, técnicas, instrumentos e 
materiais (Ayres, 1996, p. 239 apud SALDANHA, 2008, p.107). 



Santos (1987), Ortiz (1992) e Rivitti (2006) destacam a possibilidade da cultura popular 

representar os padrões de criação de conceitos advindos do povo. Santos (1987) destaca, 

no entanto, o perigo de tomarmos as conceituações como únicas chaves de análise, 

considerando-se que, especificamente no que se refere à arte popular, essa conceituação 

é definida a partir de padrões de referência eruditos. O autor explica essa questão a 

partir de uma análise de cultura popular e erudita. 

É importante ressaltar que é a própria elite cultural da sociedade, 
participante de suas instituições dominantes, que desenvolve a 
concepção de cultura popular. Esta é assim duplamente produzida pelo 
conhecimento dominante. Por um lado porque, na formação de seu 
próprio universo de legitimidade, muitas manifestações culturais são 
deixadas de fora; por outro porque é o conhecimento dominante que 
decide o que é popular. (SANTOS, 1987, p. 55). 

Uma vez que já apresentamos as conceituações entre o erudito e o popular devemos nos 

atentar para as relações dicotômicas existentes entre ambas, marcadas por duas 

diferentes posições analíticas. A primeira delas refere-se aos autores da corrente 

influenciada pela Antiguidade Clássica que atribuem à superioridade da arte erudita em 

relação à popular, sendo abordada por Bizzocchi (1999) da seguinte maneira: 

A oposição entre uma cultura erudita ou aristocrática e uma cultura 
popular ou plebéia permeia toda a história ocidental. Na verdade, o 
próprio conceito de História está ligado ao do conflito de classes [...] 
Assim, a história cultural tem sido marcada desde sempre por essa 
divisão entre a cultura da elite, considerada, aliás, por muito tempo 
como a única forma possível de cultura, e a cultura do povo, na 
verdade vista pela aristocracia dominante como a não-cultura, isto é, 
como a ausência completa de civilização. (BIZZOCCHI, 1999, p. 01). 

 

As manifestações de arte erudita associam-se ao ideal clássico greco-romano com 

surgimento por volta do século V a.C., que propunha o desenvolvimento de técnicas de 

construção artística que visavam à busca pela perfeição e beleza e reafirmavam a arte 

enquanto privilégio e refinamento, sendo esta “uma das características mais enraizadas 

do pensamento erudito” (SALDANHA, 2008, p.127). O ideal clássico de erudição 

fortaleceu, ao longo de séculos, a defesa de ideias que destacavam a superioridade da 

arte erudita sobre a arte popular.  

Esse posicionamento reforça também reforça a ideia que a arte erudita não pertence e 

nem deve ser consumida ou concebida pelo povo.  



Em seu conceito “Teoria tradicional e teoria crítica Theodor Adorno e 
Max Horkheimer defendem, em 1947, que a arte não deveria ser 
massificada, pois era feita e destinada à elite. Portanto, a dupla de 
pensadores da escola de Frankfurt defendia que, se o povo não tem 
acesso à arte, não pode criá-la e nem julgá-la. (RIVITTI, 2006, p. 28).   

Percebemos que essa oposição histórica vai além de uma relação estética, e traz consigo 

conflitos que demonstram a presença de marcas políticas e ordens sociais nessas 

questões. Sobre isso, Santos (1987) aborda: 

Cultura erudita e a cultura popular podem ser relacionadas nessas 
preocupações. Elas se desenvolvem a partir da polarização entre o 
erudito e o popular, a qual transfere para a dimensão cultural a 
oposição entre os interesses das classes sociais na vida da sociedade. 
Assim, como a existência das classes dominadas denuncia as 
desigualdades sociais e a necessidade de superá-las, sua cultura pode 
ser vista como possuidora de um conteúdo transformador. Da mesma 
forma, como a cultura erudita é desde sempre associada com as 
classes dominantes, sua expansão pode ser vista como colonizadora; a 
ampliação de seus domínios como, por exemplo, através da expansão 
da rede de escolas e de atendimento médico, pode ser entendida como 
uma ampliação das formas de controle social, que mantêm as 
desigualdades básicas da sociedade em benefício da minoria da 
população. Logo se nota que a polarização entre cultura popular e 
cultura erudita pode levar a conclusões complicadas. (SANTOS, 1987, 
p.55-56). 

A segunda caracteriza-se pelo entendimento da cultura popular enquanto forma superior 

de resistência diante das tentativas de dominação da cultura erudita. Para Ortiz (1992), 

esse posicionamento caracteriza a arte popular como diferente da elite e própria das 

classes populares, configurando-se como sinônimo de povo. Para Arantes (1981) “esse 

ponto de vista sustenta a “idealização romântica da tradição que é frequentemente 

encontrada nas teorias de muitos folcloristas.” (ARANTES, 1981, p. 8). Para o autor 

essa tem sido uma forma de resistência encontrada entre os difusores da cultura popular, 

para a manutenção da tradição e dos saberes produzidos em culturas.  

Desse ponto de vista a cultura popular surge como uma outra cultura 
que, por contraste ao saber culto dominante, apresenta-se como 
totalidade embora sendo, na verdade, construída através da 
justaposição de elementos residuais e fragmentários considerados 
resistentes a um processo natural de deterioração. (ARANTES, 1881, 
p. 18).  

Em nosso estudo sugerimos superar a dicotomia propondo uma terceira posição, 

marcada pelo movimento em espiral, inspirado na perspectiva dialética. A partir desses 

posicionamentos, colocamos as nossas questões, que guiaram a coleta e a análise dos 



dados e que sustentam nosso debate.  Buscamos entender os caminhos de diálogo entre 

essas duas manifestações artísticas em uma perspectiva marxista. Quanto às 

possibilidades Saldanha (2008) apresenta-nos algumas questões:  

Não existe erudição na cultura popular? O que distingue então a 
erudição da não-erudição? Que tipos de saber se podem incorporar 
nela? E o que diferencia a erudição artística da não artística? Além de 
que, numa época tão voltada para a especialização, a condição de 
«erudito» já não é necessariamente um valor cultural (ou socialmente) 
positivo. Como se pode facilmente entender, o problema suscita 
dúvidas que poderiam promover um debate interminável. 
(SALDANHA, 2008, p. 109). 

Complementar à ideia das possibilidades de erudição da arte popular, Saldanha (2008) 

também apresenta as possibilidades de incorporação de elementos da arte popular em 

obras eruditas. “Por um lado, sabemos que a arte erudita tem usado o imaginário 

popular como referência, numa longa tradição de apropriação de imagens, formas e 

produtos, procedentes das culturas populares. Tanto nas artes plásticas, como na 

música.” (Saldanha, 2008, p.111). A utilização da referência popular na criação erudita 

também ocorreu nos primórdios do modernismo. 

Era comum o interesse de artistas por uma arte que não carregasse os 
vícios da academia. [...] Os museus passaram a ter salas destinadas a 
esses artistas e grandes mostras de arte popular eram frequentes. A 6ª 
Bienal Internacional de São Paulo, realizada em 1961, com a 
curadoria de Mário Pedrosa, a arte popular romena convivia com a 
obra do brasileiro Abraham Palatinik. (RIVITTI, 2006, p. 31).   

Notamos dessa forma, que, embora ainda exista a polarização da arte erudita e popular, 

o debate contemporâneo aponta o início de um diálogo e inter-relações em seus meios 

de produção e difusão. Ribeiro (1986) chamava-nos a atenção para a relação dialética 

que não supõe inferioridade de uma/outra, mas a interlocução dessas relações na 

formação dos sujeitos. 

Às vezes é útil, ainda que seja sempre perigoso, falar de cultura 
popular e cultura erudita.  Gosto de pensar que essas são as duas asas 
da cultura que, sem vigor em ambas, não voam belamente.  É preciso 
reconhecer que uma não é melhor nem pior, superior ou inferior à 
outra; são apenas diferentes e, porque distintas, se intercambiam, 
abeberando-se reciprocamente.  Populares são, para nós, as formas 
livres de expressão cultural das grandes massas, que nos dão seu 
exemplo maior no carnaval carioca, como a principal dança dramática 
que jamais se viu.  Eruditas são as formas escolásticas, canônicas, de 
expressão cultural, como o balé e a ópera, por exemplo, cultivadas por 
alguns, vivenciadas por pouquíssimos, mas admiradas por um grande 
público. (RIBEIRO, 1986, s/p). 



 
Ribeiro (1986) convida-nos a pensar na relação complementar entre o erudito e o 

popular, a fim de compreendermos a presença da diversidade nas manifestações 

artísticas e populares. Diante das limitações dos conceitos expostos para um contexto 

amplo de práticas artísticas, compartilhamos do pensamento de Saldanha (2008) “será 

que os conceitos, tanto popular como erudito, se podem reportar a realidades sociais, 

culturais e educativas distintas?” (SALDANHA, 2008, p.106). Somamos a esta 

pergunta nossa questão de análise deste trabalho. Como o erudito e o popular se 

articulam no processo formativo de professores do Campo? Responderemos a esta 

questão na seção a seguir.  

 

PRÁTICAS ARTÍSTICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CAMPO 

Para responder à seguinte questão buscamos desenvolver uma pesquisa que nos guiou 

para a compreensão do processo de construção das Representações Sociais das Práticas 

Artísticas dos estudantes do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Tivemos 

como sujeitos de pesquisa 22 alunos que haviam ingressado no ano de 2010 na 

habilitação em Língua Arte e Literatura da Faculdade de Educação (FAE) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Para isso o primeiro movimento analítico se deu na tentativa de compreender a 

dicotomia existente entre o erudito e o popular no processo formativo no Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo percebendo se esta formação colaborava para a 

alteração, manutenção ou transformação das práticas artísticas. Buscamos realizar a 

análise documental do Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo FaE/UFMG, buscando em Flick (2009) o embasamento para 

compreender os documentos como possibilidade de comunicação. Nesse sentido 

utilizamos o Projeto Político Pedagógico com o objetivo de perceber as características 

da formação da área de Língua, arte e literatura através da análise das disciplinas, 

ementas, cargas horárias e organização do curso.  

Levando em consideração a organização do curso em Tempos Escola e Tempos 

Comunidade, percebemos que a dinâmica formativa dos Tempos Escola possibilita a 

oferta de disciplinas de diferentes áreas do campo de formação, a oferta de disciplinas 

de análise da prática pedagógica e a realização da mística em pelo menos dois dias por 



semana durante os Tempos Escola. Notamos que a alternância possibilita o diálogo 

entre conteúdos. Foi possível escutar que o processo formativo possibilitou a pesquisa, 

apresentação e discussão sobre as práticas artísticas desenvolvidas na família ou na 

comunidade de pertencimento do educando.  O que levanta possibilidades sobre o fato 

dos entrevistados terem vivenciado, em algum momento, a condição de discussão sobre 

a relação erudito/popular. 

A perspectiva metodológica adotada para analisar o movimento de construção das 

representações sociais, desta pesquisa em questão, foi construída tendo como referencial 

a Abordagem Processual das Representações Sociais proposta por Jodelet (2001). Já a 

abordagem metodológica dos procedimentos de coleta de dados partiu de uma 

perspectiva qualitativa do tipo exploratório. Para tanto foram aplicados questionários 

semiestruturados e realizadas entrevistas narrativas, tomando como referência as 

pressupostos de Jovchelovitch e Bauer (2013), que consideram este um método de 

pesquisa qualitativa que permite uma compreensão mais aprofundada das informações 

oferecidas pelos sujeitos e dessa forma permitiram a compreensão das experiências com 

as práticas artísticas e suas repercussões nas reelaborações das suas representações 

sociais.  

A partir da realização das entrevistas percebemos o estágio enquanto um momento de 

reelaboração de saberes e a partir dele tentamos compreender quais os desafios que os 

educandos vivenciam para elaborar suas práticas em sala de aula, considerando, para 

isso, a dicotomia presente entre as práticas artísticas populares e eruditas.  A escolha 

pela entrevista narrativa é evidenciada como um procedimento fecundo de compreensão 

do campo da Teoria das Representações Sociais, uma vez que o desenvolvimento de 

uma narrativa que torne familiar os elementos confrontados no cotidiano possibilita a 

aproximação da análise do movimento das representações sociais proposto por 

Moscovici (2012). A escolha do tópico inicial para instigar a narrativa foi feita 

observando que na entrevista narrativa parte-se da necessidade do sujeito discorrer 

sobre acontecimentos reais vivenciados. Então, partimos da experiência das práticas 

artísticas em toda a trajetória do sujeito, de forma a ativar o esquema de histórias dos 

entrevistados a respeito de suas experiências prévias, suas experiências de arte 

apreendidas durante o curso e as propostas no estágio de arte em suas comunidades.  

Os resultados gerados nestes procedimentos nos permitiram elaborar três categorias 

analíticas: I- Conhecimentos prévios; II- práticas artísticas da formação; III- Práticas 



artísticas desenvolvidas no estágio de artes.  Para análise destas categorias partimos do 

Modelo Espiral proposto por Antunes-Rocha (2012, 2015) a fim de se organizar os 

movimentos de mudança na construção das representações sociais dos sujeitos.  

 

Figura 01: Movimento das Representações Sociais das Práticas Artísticas em Carvalho (2015) 

 
Fonte: Carvalho (2015, p. 138) 

 

Na categoria “Saberes Prévios das Práticas Artísticas”, identificamos três grupos 

denominados de Prévio 1, Prévio 2 e Prévio 3. No Prévio 1 foram alocados sete sujeitos 

que diziam que na chegada ao LeCampo não tinham contato, seja enquanto artista ou 

fruidor, ou não compreendiam que aquelas atividades pudessem ser consideradas como 

artes. No grupo Prévio 2 reunimos nove sujeitos os entrevistados que disseram que, 

quando chegaram ao curso compreendiam que arte se referia a uma perspectiva erudita. 

Os seis entrevistados organizados no Prévio 3 anunciaram que em suas experiências 

anteriores tinham conhecimento e desenvolviam atividades artísticas, na perspectiva de 

valorização da arte popular. 

Pudemos observar que os saberes prévios dos educandos, antes do ingresso no 

LeCampo, são marcados por compreensões diversas. Não ter a arte como foco em suas 

reflexões (P1), ou ter uma experiência marcada pelo contato com uma discussão 

marcada pela valorização dos aspectos eruditos (P2), bem como se aproximar das 

práticas populares (P3), sinalizam para formas variadas de ingresso. A partir daí 



tentamos analisar como esses sujeitos vivenciaram a experiência formativa no contato 

com professores, textos e práticas artísticas nos fez pensar que o contato com a 

formação acadêmica possa ter apresentado repercussões diferenciadas para esses 

agrupamentos. 

A partir da narrativa dos entrevistados sobre suas experiências de formação no 

LeCampo, identificamos na categoria “Práticas artísticas desenvolvidas nos Tempos 

Escola” a presença de três grupos que denominamos de Curso 1 (C1), Curso 2 (C2) e 

Curso 3 (C3).  No C1 inserimos dez sujeitos que analisaram a experiência formativa 

como oportunidade de acesso aos espaços de produção e fruição. O segundo grupo foi 

composto por sete sujeitos que atribuem à formação a possibilidade de aprendizagem da 

técnica e da construção de instrumentos para dar aula de arte.  O grupo C3 ficou 

composto por cinco sujeitos que vivenciaram a formação como espaço articulador da 

arte como produção, reflexão, fruição e de aprendizagem de técnica de 

ensino/aprendizagem.  

O estágio assumiu centralidade nessa pesquisa a partir das entrevistas. Percebemos que 

esse momento/espaço formativo constituiu-se como uma fonte de desestabilização dos 

saberes e práticas dos educandos.  Moscovici (1978) denomina esse momento como 

“pressão sob inferência”, isto é, situações em que o sujeito é pressionado a tomar 

posição, explicitar o que pensa e sente por meio de suas atitudes.  A experiência do 

estágio na vida dos educandos aparece nas entrevistas como uma situação que 

pressionou os mesmos para que tomassem posições sobre o que, como, onde, quando e 

para quem ensinariam os conteúdos relacionados às práticas artísticas. Nesse contexto, 

foi necessário mobilizar saberes prévios e saberes oriundos das práticas formativas no 

LeCampo relacionando-os ao campo da arte como ensino, marcado pela presença da 

dicotomia erudito/popular. 

Na categoria “Estágio no Tempo Comunidade” identificamos a presença de três grupos 

que denominamos de Estágio 1 (E1), Estágio 2 (E2) e Estágio 3 (E3).  No E1 inserimos 

os doze sujeitos que, em suas práticas de estágio, priorizaram conteúdos relacionados a 

prática erudita. O segundo grupo E2 foi composto por cinco sujeitos que, na prática de 

estágio, operacionalizaram com temas vinculados às práticas populares. No terceiro 

grupo E3 foram alocados cinco sujeitos que, em seu estágio, articularam os saberes 

eruditos e populares relacionados às práticas artísticas. 



A análise deste modelo em espiral a partir das três categorias nos permitiu destacar dois 

movimentos que tomaram como ponto inicial a análise as informações sobre a inserção 

dos alunos no curso e como ponto de chegada as práticas dos entrevistados no estágio 

obrigatório de artes. O primeiro movimento denominado “Manutenção” das 

representações sociais foi constituído por nove sujeitos que mantiveram suas formas de 

pensar, sentir e agir sobre as práticas artísticas. O segundo movimento denominado 

“Modificação” foi marcado por modificações nas representações sociais das práticas 

artísticas de treze sujeitos após as experiências formativas na universidade. Pode-se 

perceber que cada um desses movimentos evidenciou as diversas tomadas de decisão 

fomentando a discussão sobre os processos geradores de mudança nas experiências 

formativas desenvolvidas na Licenciatura em Educação do Campo. A partir de tais 

movimentos também foi possível compreendermos que o movimento de construção das 

representações sociais dos sujeitos durante o aprendizado operacionalizado pelo acesso 

à informação sobre as práticas artísticas do curso foi marcado enquanto elemento 

fomentador da mudança.  

 

O MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO NA BUSCA PELA 

SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA 

Nesse trabalho tivemos como Referencial Teórico Epistemológico o Materialismo 

Histórico e Dialético (MHD) a partir das ideias propostas por Karl Marx (1846), que 

nos permitiu a compreensão da concepção da sociedade em bases concretas. 

Destacamos que este referencial atuou em diálogo com o Referencial Teórico 

Metodológico da Teoria das Representações Sociais, uma vez que ambos buscam a 

articulação entre a teoria e a realidade concreta e prática vivenciada pelos sujeitos.   

A Teoria das Representações Sociais nos reforça que somente a 
dialética é propulsora de mudanças consistentes. Uma teoria descolada 
do cotidiano é academicismo, ilustração da realidade e informação 
descontextualizada. Uma prática que não é produzida e avaliada pela 
teoria é uma leitura caótica, comum da realidade; é uma alienação. 
(TELAU, 2015, p. 167).  

 

Compreender os principais conceitos de Marx possibilitou a análise das práticas 

artísticas dos educandos do LeCampo no âmbito das lutas dos povos do campo pela 

escola e por um projeto de sociedade. O materialismo proposto por Marx foi essencial 



para entendermos que a análise de nosso estudo deveria considerar as condições reais de 

sobrevivência e as relações na sociedade, visto que “Não é possível libertar os homens 

enquanto eles não estiverem completamente aptos a fornecerem-se de comida e bebida, 

a satisfazerem as suas necessidades de alojamento e vestuário em quantidade e 

qualidade perfeitas.” (MARX; ENGELS, 1846/1999, p.24). A necessidade de 

analisarmos um processo educativo a partir da materialidade de organização da vida do 

sujeito foi uma forma de tentarmos trazer coerência para a proposta transformadora 

presente na Educação do Campo e também nas práticas artísticas construídas nesse 

contexto, uma vez que essas são construídas dentro desse contexto.  

O modo concreto de existência é visto para Marx como a premissa para se compreender 

as bases da sociedade e de suas formas de produção.  Segundo o autor, as produções dos 

homens relacionam-se com a natureza a partir dos meios já elaborados estabelecendo-se 

aí os modos posteriormente definirão as divisões do trabalho. “A divisão de trabalho 

numa nação obriga em primeiro lugar a separação entre o trabalho industrial e comercial 

e o trabalho agrícola. E como consequência, à separação entre a cidade e o campo e à 

oposição dos seus interesses”. (MARX; ENGELS, 1846/1999, p.13-14). A compreensão 

dessa divisão do trabalho coloca-nos diante da separação entre campo e cidade, 

aproximando-nos das discussões presentes no paradigma da Educação do Campo que 

também dialogam com o a análise da sociedade a partir da perspectiva da luta de 

classes.  

Outro elemento que se fez importante em nosso estudo foi a compreensão da sociedade 

em uma perspectiva que considera o mundo sensível enquanto uma produção histórica: 

“resultado da atividade de toda uma série de gerações cada uma das quais ultrapassava a 

precedente, aperfeiçoando a sua indústria e o seu comércio, e modificava o seu regime 

social em função da modificação das necessidades”.  (MARX; ENGELS, 1846/1999, 

p.26). 

A dialética, elemento considerado um pilar do pensamento marxista, diz respeito ao 

diálogo entre o pensamento e a realidade, uma vez que transforma o contexto social e os 

indivíduos. Contraposta ao pensamento dicotômico que separa a realidade do 

pensamento e, com isso, traz uma lógica de raciocínio que se distancia da realidade, a 

dialética propõe a existência de uma comunicação de forma dinâmica, ao considerar as 

mudanças na sociedade e as contradições existentes nas relações entre sujeitos e objetos. 

Esse conceito foi um fundamental para que nossa análise das práticas artísticas tentasse 



superar a visão dualista dos fatos em busca de uma análise que incorporasse as 

contradições para além da dicotomia historicamente presente neste campo.  

Durante o processo analítico de nossa pesquisa nos atemos a entender o posicionamento 

dos sujeitos em suas práticas antes da formação, durante a licenciatura e no momento de 

estágio. Nessas categorias percebemos a predominância de ações vinculadas ao erudito 

ou ao popular, que poderiam ser entendidas como ações dicotômicas, porém nos atemos 

ao conceito de dialético pudemos perceber o processo desenvolvido pelo sujeito e as 

possibilidades de incorporarmos os dois elementos em algum momento da construção 

de suas representações sociais. Notamos assim que a compreensão da noção de 

sociedade em uma perspectiva dialética propõe uma análise do conhecimento a partir de 

uma realidade, de onde se parte, ao mesmo tempo, do pensamento que constitui tal 

conhecimento, assim ao olharmos para a formação em práticas artísticas nos períodos de 

chegada do aluno, formação na graduação e estágio tentamos perceber a presença de 

contradições no conhecimento e da comunicação entre estas contradições no processo 

de análise das representações sociais dos sujeitos.  

A dialética nos auxiliou também a perceber a necessidade de estudar teoricamente o 

processo de formação da Licenciatura em Educação do Campo tendo como referência 

ações concretas do sujeito, tentando ver as possibilidades de transformação dessas. Para 

Caldart “O desafio que se impõe hoje aos sujeitos da Educação do Campo é o da práxis: 

avançar na clareza teórica e de projeto para poder dar um salto de qualidade na luta 

política e nas práticas pedagógicas produzidas até aqui.” (CALDART, 2004, p.13). 

Assim, as proposições e conquistas devem caminhar rumo à transformação nas práticas 

de ensino e aprendizagem das escolas e dos sujeitos que dela fazem parte, a fim de que 

as lutas pela concretização da Educação do Campo, enquanto direito, ocorram em uma 

perspectiva de mudança em prol de um projeto de Educação e Sociedade. 

Ao analisar a formação de professores a partir do MHD, Materialismo Histórico 

Dialético, buscamos “considerar os educandos enquanto indivíduos concretos, que se 

manifestam como unidade de diversidade, uma rica totalidade de determinações e de 

relações numerosas síntese de relações sociais.” (SAVIANI, 2005, p.45). Dessa forma, 

ao pesquisarmos as práticas artísticas de licenciandos em formação, observamos no 

processo de tratamento de dados as múltiplas determinações em uma dimensão dialética 

que a realidade considere as contradições existentes, uma vez que: “O materialismo 

histórico e dialético postula uma outra epistemologia, uma teoria do conhecimento que 



procura conhecer o objeto a partir de sua situação real, buscando identificar 

concretamente o movimento histórico que lhe deu origem e o desenvolveu.” 

(MARTINS, 2008, p.146).  

 

CONSIDERAÇÕES 

Nestas considerações apresentamos reflexões a respeito do desenvolvimento da 

pesquisa e apontamos os desafios e possibilidades observadas durante o processo. Um 

dos desafios observados deu-se no sentido de superar a visão dicotômica 

“erudito/popular” no processo de análise do material. Tal superação foi iniciada após o 

estudo do Materialismo Histórico Dialético que nos possibilitou elencar a dialética 

como uma possibilidade de movimento de representação social ocorrida no processo 

formativo.  

No entanto, em alguns movimentos realizados pelos sujeitos entrevistados não foi 

possível encontrar um movimento dialético, uma vez que prevaleceram 

posicionamentos dicotômicos, o que nos motivou a prosseguir a pesquisa, agora no 

programa de doutorado, observando a prática dos egressos formados no LeCampo FAE 

UFMG. Espera-se que nessa observação da prática as contradições presentes nas 

práticas pedagógicas dos sujeitos façam emergir a dialética das práticas artísticas.  

Analisar as trajetórias desse grupo nos dá pistas para o processo de movimentação de 

sujeitos que em suas propostas de estágios caminharam rumo à quebra da dicotomia 

entre erudito e popular. Temos, por exemplo, cerca de sete entrevistados que não tinham 

uma compreensão das práticas artísticas como um fato concreto em suas vidas e, ao 

longo do curso e no estágio, tomaram posições indicativas da construção de uma 

representação social.  

Em nossas reflexões sobre os movimentos de construção das Representações Sociais 

dos sujeitos compreendemos os saberes prévios dicotomizados enquanto um elemento 

de manutenção das representações sociais das práticas artísticas. Já o curso do LeCampo 

e suas possibilidades de aprendizado foram vistos enquanto elementos de mudança, 

sendo algumas destas mudanças ocorridas em diálogo entre o erudito e popular.   

No que se refere a essa mudança destacamos que ainda permanecem posicionamentos 

dicotômicos em arte. Dos quatorze sujeitos que modificaram suas representações sociais 



sobre as práticas artísticas, apenas cinco realizaram processos de mudança em uma 

perspectiva de diálogo entre o erudito e o popular. Tais dados convidam-nos a pensar 

nos desafios a serem superados no processo de formação de professores do campo em 

uma perspectiva dialética. 

A Educação do Campo tem como meta promover uma educação transformadora da 

escola e que possibilite fazer a formação dos sujeitos que modificarão o campo e a 

cidade, sendo assim em uma perspectiva dicotômica não é possível avançar, pois, 

mantém o sujeito estático em um posicionamento. Parece-nos que o processo formativo 

do LeCampo está contribuindo para a produção de mudanças, pensar nessas mudanças 

em um sentido menos dicotômico seria o caminho mais transformador desejado pela 

Escola do Campo. 
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