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‘ESPAÇO DE EXPERIÊNCIA’, ‘HORIZONTE DE EXPECTATIVA’ 
E O ESTADO DA ARTE VISUAL NO ENSINO MÉDIO DO RJ
Maíza C. França

Em 1979, o historiador Reinhart koselleck publi-
ca o que ele chama de categorias históricas: ‘es-
paço de experiência’ e ‘horizonte de expectativa’, 
nas quais ele desenvolve suas principais conside-
rações sobre as três evidências da temporalidade 
- passado, presente e futuro. Mas afinal, o que 
são ‘espaço de experiência’ e ‘horizonte de ex-
pectativa’? O ‘Espaço de experiência’ diz sobre o 
passado que se faz no presente, de vários modos: 
através das constâncias ou das vicissitudes, dos 
vestígios, das memórias e recordações, das fon-
tes históricas etc; esse espaço é onde os próprios 
acontecimentos orbitam na vida prática. Quanto 
às coisas que apontam para o futuro, as expecta-
tivas, referem-se a uma gama de antecipações e 
impressões que está ligada ao vindouro. Os nos-
sos desejos, curiosidades, esperanças, medos, an-
seios, (in)certezas, (in)quietudes, (des)confian-
ças etc... Todas as nossas expectativas, tudo que 
indica o porvir, são o ‘horizonte de expectativa’. 

Das reminiscências que fazem parte do meu ‘es-
paço de experiência’ e que marcam presença no 
meu devir, tenho com carinho uma recordação 
do ensino médio, quando minha turma e eu fo-
mos a um passeio escolar no Museu Nacional de 
Belas Artes - RJ, ver à exposição: Espanha do sé-
culo XVIII: O sonho da razão (2002). Era a pri-
meira vez que eu entrava naquele museu; lem-
bro-me de ter ficado parada por alguns minutos 
do lado oposto da calçada do MNBA, na lateral 
do Theatro Municipal, olhando para a fachada do 
Museu. Na minha memória de adolescente, não 
me lembrava de ter visto um prédio tão bonito.
Lembro-me das palavras da minha professora 

de artes plásticas, na entrada do prédio: ‘Com-
portem-se, não tenham pressa e olhem!’, logo 
em seguida, a mediadora da exposição se aproxi-
mou e pôs-se a falar; lembro-me das anedotas da 
vida de Goya, principal artista da mostra, que ela 
estava a nos apresentar; lembro-me da sua voz 
plácida, do tom melódico da sua fala, das inter-
mitências entre uma ideia e outra... Nós, alunos, 
éramos só silêncio. Entramos no salão de exposi-
ção e lembro-me de achar, ingenuamente, o es-
paço faraônico, até hoje acho. Logo percebi que 
elas, a mediadora e a minha professora, estavam 
a nos preparar para o que vinha a seguir.

 Sempre me percebi com uma tendência para as 
humanidades, as linguagens, e meus professores 
de artes plásticas dos ensinos fundamental e mé-
dio foram fundamentais para aguçar o meu gosto 
e interesse. Nesse dia do passeio, a experimen-
tação usufruída ficou no meu ‘espaço de experi-
ência’ e reconstruindo assim meu ‘horizonte de 
expectativa’, representando uma pequena parte 
íntima do que sou hoje.

Quero mostrar com esse trecho de abertura deste 
momento de escrita, um pequeno acontecimento 
da minha vida - usando categorias da teoria his-
tórica cunhadas por Koselleck -, em que a escola, 
o ensino básico e os professores de artes, bem 
como os outros professores e outras disciplinas, 
foram decisivos no meu espaço de experiência e 
no meu horizonte de expectativa.

Nesse sentido, desejo pontuar o lugar que a escola 
de ensino básico ocupa diante das gerações, com 
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o papel de proporcionar aos jovens e adultos da 
educação básica um processo de ensino-apren-
dizagem valorativo, discutindo as condições po-
lítica, social, econômica e cultural; tornando-se 
uma via de mão dupla na contribuição de narra-
tivas e pluralidades de experiência e expectativa 
da juventude contemporânea.

Como parte desse processo de ensino-aprendi-
zagem que a educação de nível médio tem que 
ser capaz de ofertar ao juvenil, está o componen-
te curricular de Arte Visual. O ensino das artes 
visuais no Estado do Rio de Janeiro tem tido, 
muitas vezes, os seus objetivos desvirtuados, 
comprometendo o modo como os alunos do en-
sino médio se relacionam com as manifestações 
artísticas do seu cotidiano e provavelmente, por 
vezes, suprimindo uma determinada forma de 
consciência histórica onde experiências e expec-
tativas estão lado a lado na construção e recons-
trução do sujeito. 

Como professora de Artes Visuais da rede estadu-
al do RJ, atuando nos municípios de Nova Iguaçu 
e Queimados, observei que boa parte dos profes-
sores de arte não tem formação na área de sua 
competência. Depois dessa constatação, percebi 
que isso não é algo endêmico desses municípios 
e sim algo muito comum no magistério nacional. 
As disciplinas de artes, sociologia e filosofia são 
as que mais têm professores com formação alheia 
ao ensino que ministram. Esses professores são 
habilitados a dar aulas em disciplinas, senão de 
sua formação, por ‘áreas afins’, respaldados pela 
Lei de Diretrizes e Bases/ LDB nº 9.394/96. No 
caso do ensino de arte visual, professores sem 
base artística e estética trabalham sem progra-
mação de ações. 

O professor de arte visual da educação básica 
tem que ser capaz de lidar com prerrogativas 

documentadas nos Parâmetros Curriculares Na-
cionais de Arte/PCN – Arte, onde o ensino das 
artes visuais tem que abarcar algumas técnicas 
referentes à plasticidade de materiais: gravura, 
pintura, escultura, desenho etc; também abran-
ger e ampliar a arte digital, as artes audiovisuais, 
a performance, a instalação e muitas outras pro-
duções artísticas contemporâneas ligadas à visu-
alidade; além disso, ter fundamentos teóricos em 
história e crítica da arte; compreender preceitos 
culturalmente construídos; saber, analisar, refle-
tir sobre áreas do conhecimento filosófico, socio-
lógico, antropológico, semiótico, científico entre 
outros. Posto isso, os cursos de licenciatura em 
artes visuais têm que fornecer ao futuro profes-
sor de arte bons postulados teóricos e práticos 
para garantir uma formação inicial de qualidade, 
objetivando primeiramente a formação de pro-
fessores para atuarem nos cursos fundamental e 
médio. 

O ensino das artes no ensino básico tem que ser 
tratado com seriedade. As artes têm seu peso nas 
construções das identidades, dos sujeitos, dos ci-
dadãos. Tendo isso em perspectiva, arrisco-me a 
dizer que a práxis e a fundamentação teórica na 
docência em artes visuais, assim como em ou-
tras disciplinas curriculares, podem surtir efeito 
de significação ou ressignificação no presente do 
aluno, reconstruindo um passado através de seu 
‘espaço de experiência’ e criando oportunidades 
para a idealização de um futuro, dando início a 
novas formas de pensar, sentir, agir por meio de 
seu ‘horizonte de expectativa’. As experiências no 
tempo acabam caindo sobre o agir do presente e 
na projeção de futuro.
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