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RESUMO 

 

O presente estudo, situado na Linha de Pesquisa Processos Educativos e Linguagem, 

originou-se do desejo de aproximar a educação estética da formação continuada de 

professores do ensino fundamental, através de oficinas que contemplassem o 

desenvolvimento da dimensão estética de docentes por meio de construções elaboradas nas 

estratégias textuais referidas por Mario Gennari (1997). Nesse contexto, o trabalho teve como 

objetivo investigar que possibilidades oferece o desenvolvimento de oficinas de educação 

estética para a formação continuada de professores e que sentido eles dão a uma atitude 

estética na educação. Indaga-se, portanto, de que maneira o desenvolvimento de oficinas de 

educação estética pode contribuir para a formação continuada de professores e que sentido 

tem para eles uma atitude estética. A fim de responder a tais questionamentos e outras 

indagações levantadas durante a pesquisa, utilizou-se a pesquisa de abordagem qualitativa, 

por meio da qual foi possível verificar as construções elaboradas com base nas oficinas de 

educação estética, levadas a efeito nos encontros de formação continuada dos professores.  A 

investigação foi realizada por meio de observação participante, documentada em diário de 

campo, e fundamentou-se no paradigma humanista, destacando-se, dentre os autores 

principais que embasaram o trabalho, João-Francisco Duarte Junior (2008; 2001; 1994). Os 

dados foram analisados com base no método fenomenológico proposto por Giorgi (1985) e 

Comiotto (1992). Dessa compreensão emergiram três essências: a educação estética na escola; 

linguagens da arte como forma de expressão; e relações interpessoais no ambiente escolar. 

Foram realizadas quatro oficinas com um grupo de professores de uma escola de ensino 

fundamental de um município localizado ao norte do Rio Grande do Sul. A vivência 

sensibilizou os professores quanto à importância do desenvolvimento do conhecimento 

sensível, o qual possibilita ao ser humano ser e estar no mundo, agindo de forma a 

transformar a realidade em que vive e a tornar o mundo um lugar melhor para viver.  

 

Palavras-chave: Formação continuada. Ensino-aprendizagem. Educação estética. Ensino de 

Arte.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por atitude estética um modo de agir possibilitando encontrar um novo 

sentido na ação pedagógica, transformando suas percepções atuais da realidade pela educação 

do sensível. Segundo Cavazza, a palavra “atitude” foi utilizada pela primeira vez pelos 

sociólogos Thomas e Znaniecki, em 1918, em suas pesquisas. A autora afirma que “As 

atitudes são definidas como processos de consciência individual que determinam ações” 

(CAVAZZA, 2008, p. 16). Também no contexto educativo, a atitude requer uma postura 

especial para a ação, buscando a construção de novas formas de agir, a fim de resultar num 

avanço no processo de ensino-aprendizagem e envolver os sujeitos desse processo como um 

todo, transformado pela educação do sensível. Percebe-se a necessidade atual de promover 

atividades para desenvolver o trabalho interligado à arte na formação continuada dos 

professores, uma educação que valorize o desenvolvimento integral do ser humano, uma 

educação que englobe não só o fazer, como também o sentir em um mundo globalizado que 

apresenta um intenso aceleramento das relações sociais, do cotidiano. Assim, podemos 

indagar: qual o significado da educação estética para os professores que ministram aulas na 

educação básica e vieram em busca do curso de formação continuada?  

O presente estudo teve por objetivo pesquisar o significado das oficinas de educação 

estética para os professores que participaram do curso de formação continuada. Para a coleta 

de dados, promoveram-se encontros nos quais foram trabalhados os significados da educação 

estética juntamente com o desenvolvimento das estratégias textuais citadas por Mario Gennari 

(1997), a palavra, a imagem, o som, o número e o gesto. Desse modo, no desenvolvimento da 

pesquisa, num primeiro momento foram apresentados os autores que tratam sobre arte e 

educação estética, a saber, Duarte Jr. (1994; 2001; 2008), Ormezzano (2003; 2007; 2009; 

2001) e Amorim e Castanho (2008; 2010), além dos PCNs (BRASIL, 1997), que apontam 

para o desenvolvimento de uma educação que prime pela arte. Num segundo momento, a 

pesquisa focalizou as oficinas como metodologia pedagógica, investigando suas contribuições 

para a prática docente. Conforme Ormezzano: “No espaço-tempo da oficina educativa, 

promovem-se vivências pessoais e interpessoais, alicerçadas numa ação criadora e motriz do 

desenvolvimento das quatro funções básicas da consciência: pensamento, sentimento, 

sensação e intuição” (2001 p. 83-84), tão necessárias a um trabalho significativo e despertar 

dos sentidos. Num terceiro momento, foi aplicada uma entrevista aberta com os professores, 

norteada pela seguinte questão: o que significaram as oficinas de educação estética para você? 

Num quarto momento, aconteceram a discussão e a interpretação das informações que 
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construíram para analisar e compreender os resultados. Seguiu-se os passos do método 

fenomenológico, proposto por Giorgi e Comiotto (ORMEZZANO; TORRES, 2002, p. 16-

17). Vislumbro-se, assim, a possibilidade de interpretar as informações obtidas, a partir dos 

quatro passos do método fenomenológico, propostos por Giorgi (1985), e de um quinto, 

proposto por Comiotto (1992), na tentativa de descrever e perceber cada sujeito, respeitando 

sua singularidade. 

O presente estudo tomou como base o paradigma humanista, o qual se centra 

prioritariamente no desenvolvimento da pessoa, assumindo a seguinte função cultural: 

“Promover, como modelo de criatividade, a criatividade subjetiva, expressão do eu, a 

comunicação, a alegria, o amor; propor uma ‘nova’ imagem da pessoa na qual esta é livre 

interiormente para se movimentar em qualquer direção [...]” (BERTRAND; VALOIS, 1994, 

p. 135). Isso é proposto para que a pessoa tenha um desenvolvimento integral, pleno, um 

sentimento total de liberdade, podendo, assim, unificar, bem como mesclar o mundo real com 

a poesia. O estudo caracterizou-se como qualitativo de cunho fenomenológico. Para Merleau-

Ponty (1971), a fenomenologia, definida como o “estudo das essências”, trata-se de descrever 

e tentar interpretar – mas não de explicar – os fenômenos à maneira própria das ciências duras 

ou à análise que decompõe e divide. Todo o universo científico é construído sobre o mundo 

vivido, ou seja, nossas vivências. A base do conhecimento está na capacidade de perceber o 

que nos cerca, o que implica, também, o processo de dar significado ao que foi captado pelos 

sentidos, para que se possam realizar as necessárias conexões entre os objetos perceptíveis, 

tornando possível vê-los como um todo e transformá-los.  

Nesta prática buscou-se abordar aspectos inerentes à educação e formação continuada 

dos professores através das linguagens verbais e não verbais em educação estética, para que 

estes possam assumir uma atitude estética na sua prática docente. Mais do que isso, o intuito é 

favorecer a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de seres humanos mais 

criativos, sensíveis e responsáveis, tornando-se agentes críticos e transformadores da 

realidade em que vivemos. 

2. A EDUCAÇÃO ESTÉTICA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

Por meio deste estudo possibilitou-se investigar inquietações vivenciadas dentro do 

processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, este texto foi desenvolvido a partir de 

reflexões em torno das temáticas centrais, nas quais se buscou abordar a importância da 
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educação estética para a formação continuada de professores do ensino fundamental, com 

base em várias referências, constituindo-se de três tópicos, que deram o aporte teórico à 

pesquisa realizada e ao seu desenvolvimento: “A educação através da arte e políticas 

reguladoras”; “A educação estética na escola”; “Formação continuada dos professores na 

perspectiva do desenvolvimento da consciência estética para uma atitude estética”. 

 

2.1 A educação através da arte e políticas reguladoras 

 

 

Trabalhar com a subjetividade humana envolve melhorias nas relações interpessoais, 

reavaliação de atitudes, planejamento de novas possibilidades de trabalho e interação, as quais 

ocorrem diariamente no meio em que estamos inseridos. Nesse contexto, compreendemos que 

a formação do ser humano necessita de interação e de aproximação, que podem ser 

conquistadas por meio da educação estética no desenvolvimento da dimensão humana através 

da arte. A questão é pensar a educação através da arte, dos sentimentos, o ensino com 

atividades que desenvolvam a dimensão estética do educador e, consequentemente, dos seus 

educandos. Para Duarte Jr., “a própria educação possui uma dimensão estética: levar o 

educando a criar os sentidos e valores que fundamentem sua ação, no seu ambiente cultural, 

de modo que haja coerência, harmonia, entre o sentir, o pensar e o fazer” (2008, p. 18), 

pretendendo, assim, estabelecer o processo de conhecimento e de desenvolvimento da 

aprendizagem, de maneira a inserir-se no seu contexto social e cultural. Nesse sentido, o autor 

ainda esclarece: 

 

Isso envolve a conceituação da educação de uma perspectiva mais abrangente que a 

simples transmissão de conhecimentos. Envolve-se a consideração da educação 

como um processo formativo do humano, como um processo pelo qual se auxilia o 

homem a desenvolver sentidos e significados que orientem a ação no mundo. Nesse 

sentido o termo educação transcende os limites dos muros da escola para inserir no 

próprio contexto cultural onde se está. (DUARTE JR., 2008, p. 17). 

 

Nos últimos anos, percebemos uma preocupação das autoridades nacionais e 

internacionais em relação à educação. Em novembro de 1991, a Conferência Geral da 

UNESCO convocou uma comissão internacional, oriunda de diversos horizontes profissionais 

e culturais, que reuniu outras quatorze personalidades de todas as regiões do mundo para 

refletir sobre a educação e a aprendizagem no século XXI. O francês Jacques Delors assumiu 
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a presidência dessa comissão, cujo relatório anunciou o esforço em elaborar reflexões e traçar 

orientações válidas nos planos nacional e mundial acerca da educação:  

 

Compete à educação a nobre tarefa de suscitar em todos, segundo as tradições e as 

convicções de cada um, no pleno respeito do pluralismo, essa elevação do 

pensamento e do espírito até o universal e, inclusive, uma espécie de superação de si 

mesmo. O que está em jogo – e a Comissão tem plena consciência das palavras 

utilizadas – é a sobrevivência da humanidade. (UNESCO, 2010, p. 9). 

 

 

Diante dessas observações, é necessário que a educação como um todo comece a unir 

a razão e a emoção, que o processo educativo, não só em Arte, como também nas demais 

disciplinas escolares, possa ter a clareza das possibilidades oriundas dessa área. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Arte indicam como um dos objetivos gerais do 

ensino fundamental que os alunos sejam capazes de “Desenvolver o conhecimento ajustado 

em si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética 

e estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca 

do conhecimento e no exercício da cidadania” (BRASIL, 1997). Esse processo, porém, só é 

possível se houver preparação, vivências, enfim, uma formação adequada aos educadores. 

Somente assim os alunos poderão desenvolver-se sensivelmente. Torna-se necessário que, 

antes de tudo, o professor possa ser educado sensivelmente, possibilitando ter melhores 

condições para desenvolver sensivelmente seus alunos.   

 

2.2 A educação estética na escola 

 

A palavra “estética” provém do grego aisthesis, que remete ao sensível, às sensações 

ou à percepção. Anteriormente, o termo estava ligado à contemplação das obras de arte ao 

julgamento do belo, ligado às questões puramente técnicas da arte. Nas considerações de 

Jimenez, 

 

[...] é concebível como condição de dar a esse termo um sentido largo: ela seria, por 

consequência, não a história das teorias e das doutrinas sobre a arte, sobre o belo ou 

sobre as obras, mas a história da sensibilidade, do imaginário e dos discursos que 

procuraram valorizar o conhecimento sensível, dito inferior, como contraponto ao 

privilégio concedido, na civilização ocidental, ao conhecimento racional. (2008, p. 

25). 
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O conhecimento racional era concebido como o mais importante e o único a ser 

considerado nos estudos. A estética como disciplina surge no século XVIII e define-se, então, 

como ciência e como uma filosofia da arte, ou seja, a sensibilidade torna-se objeto de 

reflexão. Ormezzano ressalta que o termo aesthetica foi utilizado pela primeira vez por 

Baumgarten no século XVIII, “[...] ao estudar um sistema de saberes sensitivos e diferentes 

do lógico, uma zona do conhecimento na qual se inscrevem as contribuições da arte” (2007, p. 

19). Baumgarten percebeu que a arte encontra seu objetivo em si mesma e, segundo Quadros 

(1986), identificou o fundamento humanístico da arte, encaminhando a investigação de Kant 

em direção ao sentimento da beleza e do sublime. 

O sistema educacional precisa abrir-se mais para a educação do sensível. De fato, há 

que se avançar muito para que a dimensão do sensorial vá garantindo e expandindo seu 

espaço na sala de aula, desde a pré-escola até a universidade, pois a educação do sentir faz 

parte da constituição do homem e não pode continuar sendo menosprezada. Nessa linha, 

Gennari esclarece: “Por isso não existe uma formação completa da personalidade humana sem 

a educação da dimensão estética” (1997, p. 97, tradução nossa). Na contemporaneidade, a 

estética propõe a dimensão do conhecimento sensível, formativo e educacional. Sem dúvida, 

precisamos avançar, e esse avanço deve começar com pequenas ações até que se torne um 

compromisso dentro do processo de formação dos professores, o que acabará resultando na 

formação dos alunos.  

A educação do sensível é, pois, considerada um saber primeiro, que desenvolvemos 

desde a infância e que, se não alimentado, acaba por ser esquecido, negligenciado. Como 

adverte Duarte Jr., 

 

A educação do sensível nada mais significa do que dirigir nossa atenção de 

educadores para aquele saber primeiro que veio sendo sistematicamente preterido 

em favor do conhecimento intelectivo, não apenas no interior das escolas, mas ainda 

e principalmente no âmbito familiar de nossa vida cotidiana. (2001, p. 13-14). 

 

A situação da educação na atualidade tem se mostrado complexa e necessita de uma 

ação que dê conta de uma mudança na forma de desenvolver a formação dos educandos, 

tomando o caminho da sensibilização a partir das inúmeras possibilidades que a arte e 

educação estética trazem. A escola, nesse viés, precisa ter liberdade para dar condições para 

que o ensino de Artes ocorra num ambiente propício ao desenvolvimento da sensibilidade.  
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2.3 Formação continuada dos professores e desenvolvimento da consciência estética para 

uma atitude estética 

 

Atualmente, a formação continuada de professores vem recebendo atenção especial na 

educação brasileira e em outros países. O saber docente é plural e constante, constituído em 

diferentes tempos e espaços da vida em sociedade e pode estar em constante mudança para 

acompanhar as transformações do mundo contemporâneo.  

Para tanto, tornam-se necessários os programas de formação continuada, permanente 

ou em serviço, que incluem tempo e espaços para a ação, análise e reflexão das práticas 

docentes. Tal formação supõe o desenvolvimento e a aquisição de conhecimentos e 

habilidades que cada área requer. Segundo Esquinsani e Esquinsani, “A definição da 

formação continuada para professores parece estar associada à ideia de continuidade, do 

professor que ressignifica sua prática enquanto a desenvolve e a projeta para um futuro 

próximo” (2014, p. 145). Desse modo, apresentam-se os desafios ao processo de formação do 

professor.  

 

Trata-se, portanto, de criar condições concretas para que o professor se atualize 

continuamente, de modo a que seu desempenho docente conduza à melhoria do 

ensino. Por consequência, tal melhoria é diretamente vinculada às políticas 

educacionais e aos programas de capacitação e formação inicial e continuada de 

professores. (SARTORI, 2013, p. 31).  

 

A formação continuada constitui uma proposta de ensino prevista na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96. Seu artigo 61, que trata dos profissionais da 

educação, apresenta em seus fundamentos que “a União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e 

a capacitação dos profissionais de magistério” (BRASIL, 1996). No texto do Art. 62 da 

mesma Lei, em relação à formação de docentes para atuar na educação básica, em seu 

parágrafo único, está assim previsto: “Garantir-se-á formação continuada para os profissionais 

a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, 

incluindo cursos de educação profissional [...]”. (BRASIL, 1996).   

Essas diretrizes orientam o processo de formação continuada de professores da 

educação básica, que deve ser realizado pelos órgãos competentes. Sendo assim, os vínculos 

entre educação e humanização podem ser retomados nos momentos de reflexões e de 

capacitações oferecidas aos docentes, buscando o desenvolvimento pleno do ser humano. O 

ato de ensinar é um processo de construção contínuo, inacabado, uma caminhada que pode 
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estar em constante transformação. Nessa direção: “Na formação permanente dos professores, 

o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar as próxima prática” (FREIRE, 2004, p. 39). 

O processo de reflexão torna-se indispensável à prática docente e ao processo de formação 

continuada, não podendo o ato de ensinar se reduzir a atividades de apresentação de 

conteúdos ou aplicação de técnicas. 

Almejou-se que os participantes das oficinas de educação estética percebessem o 

conformismo e a fragmentação das muitas superficiais e acomodadas práticas docentes, 

buscando uma formação mais sensível, humana, motivadora e criativa. Isso foi pensado para 

que os alunos possam se tornar sujeitos do processo de ensino-aprendizagem num mundo de 

incessantes transformações e para que, a partir disso, os professores possam assumir uma 

atitude estética na sua condução pedagógica.  

A oficina é um local onde se trabalha com vistas a elaborar algo para ser útil (VIEIRA; 

VOLQUIND, 2002). Na linguagem pedagógica, podemos entendê-la como uma forma de 

ensinar e aprender através da realização de algo feito coletivamente e como uma modalidade 

de ação. Promover a investigação, a ação, a reflexão; combinar o trabalho individual, a tarefa 

socializada; e garantir a unidade entre a teoria e a prática são práticas necessárias na 

realização de uma oficina (VIEIRA; VOLQUIND, 2002). Para que a proposta de oficinas seja 

válida, é necessário que o espaço seja planejado para a vivência, a reflexão, a ação e a 

construção do conhecimento.  



3. ESSÊNCIAS FENOMENOLÓGICAS 

 

Com a finalização das oficinas e com base nos registros do diário, realizou-se uma 

entrevista, aberta e individual, com seis participantes que estiveram presentes nos quatro 

encontros. A entrevista, gravada com a anuência de todas as entrevistadas, teve como objetivo 

estabelecer uma conversa sem interferências, em um clima de tranquilidade e confiança, na 

tentativa de esclarecer algumas questões observadas nos encontros. Essa etapa foi norteada 

pela seguinte questão: o que significou para você participar das oficinas de educação estética? 

Para a compreensão do material coletado, empregou-se o método fenomenológico, de 

acordo com a linha proposta por Giorgi (1985) e Comiotto (1992), seguindo as cinco etapas 

que o compõem. Justifica, em parte, a escolha desse método o que afirma Merleau-Ponty: “O 

mundo não é o que eu penso, senão o que eu vivo; estou aberto ao mundo, comunico-me 

indubitavelmente com ele, mas não o possuo; é inesgotável”. (1975, p. 16).  

Como estratégia de exposição dos resultados encontrados, utilizou-se recortes das 

falas dos sujeitos, o que permite ilustrar melhor o que emergiu desse diálogo. Partindo do 

conteúdo das entrevistas, bem como de sua análise, buscou-se as significações dos docentes 

frente a essa vivência, da qual se constituíram três essências, com suas respectivas dimensões, 

conforme segue:  

Educação estética na escola  

 Aprendizagem artística e novos olhares 

 Motivação para o ensino humanizado 

 Atividades práticas e avaliação 

Linguagens da arte como forma de expressão  

 Lembranças da infância  

 Dificuldades no desenho  

Relações interpessoais no ambiente escolar  

 Relação professor/professor 

 Relação professor/aluno 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aprender e ensinar significa mudar, transformar, agir, e o professor precisa estar 

atento a tudo isso, tendo a sensibilidade e a percepção de trabalhar no sentido de incentivar os 

alunos, instrumentalizar-se, intervindo nesse processo de mudança. Por meio do olhar 

reflexivo, que articula dados da realidade, referenciais teóricos, saberes construídos na prática 

e nas vivências, surgiu o desejo de realizar esta pesquisa.  

Cada oficina oportunizou aos participantes a possibilidade de se conhecerem melhor, 

além de trocarem momentos de ensino-aprendizagem e explorarem mais a arte e suas 

linguagens, por meio da educação estética. A arte pode ser pensada como recurso facilitador 

de relações de ensino-aprendizagem, capazes de mostrar sentido à vida das pessoas, 

mobilizando sensações, num conhecer mais profundo de si mesmo, de modo a provocar o 

encontro do mundo interno com o mundo externo, quando atribuímos a devida atenção ao 

despertar da sensibilidade para a nossa vida.  

No processo de ensino-aprendizagem, é preciso haver estímulo e atenção, para que os 

sujeitos ampliem sua sensibilidade. E é a partir dos valores pessoais e dos valores 

compartilhados que construímos e reconhecemos nossa própria existência.  

A educação a que nos propomos procura um espaço para que a educação estética possa 

estar presente no mundo vivido dos educadores e educandos, despertando a sua sensibilidade. 

Por fazerem parte da constituição do sujeito, não podemos negar a ciência, o conhecimento 

científico e tecnológico. Sendo próprios do nosso contexto, estão presentes no nosso 

cotidiano. Porém, para que esse conhecimento faça sentido, sua dimensão imaginativa, 

emotiva e sensível deve ser colocada como princípio, origem para a construção da sociedade.  

A respeito disso, acredito que a sensibilidade do sujeito constitui o ponto de partida para as 

nossas ações educacionais.     

Como professores, assumimos o compromisso de sermos agentes transformadores. 

Nossa formação e experiência aumentam ainda mais nossa responsabilidade para com os 

educandos, inserindo-nos em um sistema educacional que privilegie, também, o despertar dos 

sentidos, a sensibilidade dos sujeitos. Dessa forma, cabe a nós educadores analisarmos essa 

problemática, além de tantas outras que fazem parte de nossas vivências e, por meio de 

propostas concretas, cumpre-nos promover ações para o conhecimento sensível, a educação 

dos sentidos. 
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Percebeu-se que a presença da dimensão estética na escola é fundamental para a 

formação do ser humano, tanto dos professores quanto dos alunos, pois, buscando o equilíbrio 

harmonioso entre pensar, sentir e agir, estaremos integrando razão e emoção. A experiência 

mostrou a possibilidade de unir a formação continuada com atividades práticas, explorando as 

linguagens da arte como meio de despertar os cinco sentidos, a educação estética para o 

desenvolvimento do conhecimento integral do sujeito. Essa evidência foi revelada por meio 

de cenas que conseguiu-se observar ao longo das oficinas, nas quais os docentes 

demonstraram estar satisfeitos por poderem realizar a formação continuada, em cujo decorrer 

a educação estética esteve presente e foi o principal ponto abordado. Nesse aspecto, também  

verificou-se que as participantes conseguiram expressar seus sentimentos, rememorar suas 

lembranças da infância, bem como expressar-se através das diferentes estratégias textuais. 

O desenvolvimento da pesquisa confirmou ser possível, sim, um aperfeiçoamento, 

uma mudança na prática docente pelo viés da educação estética. Essa possibilidade de 

transformação pôde ser observada por meio das atitudes dos docentes, muitos dos quais 

aplicaram, em sua própria prática em sala de aula, as atividades desenvolvidas nas oficinas, 

oportunizando aos seus estudantes expressar seus sentimentos. Isso demonstra terem 

compreendido que a expressão do sensível, por meio da educação estética, torna-se 

fundamental para que a aprendizagem se efetive no processo de formação do ser humano.  

Durante a realização da pesquisa, pude constatar o quanto foi gratificante e 

enriquecedor para os professores terem participado das oficinas de educação estética. 

Observei, sobretudo, que o processo de mudança na prática desses docentes refletiu na 

condução pedagógica e no processo avaliativo, sendo lançado um olhar diferente para si e 

para o aluno. Nesse sentido, compreende-se que o processo de transformação na prática 

pedagógica está relacionado ao processo de formação do professor.    

Acredito na educação do sensível e realizo-me por perceber o quanto essa experiência 

de pesquisadora contribuiu em termos de novos conhecimentos, novas descobertas, novas 

vivências significativas e, também, de reconhecimento. Assim, novos desafios surgem e, com 

isso, novos olhares, novos questionamentos e novas possibilidades, todas no intuito de tornar 

a educação do sensível parte significativa do processo educacional. A atitude estética é mais 

que agir; ela compreende um ato de amor, de cuidar, uma atitude de conhecimento e de 

reflexão. 
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