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RESUMO 

 

 

 

Este estudo teve como objetivo compreender o percurso formativo dos arte/educadores que 

desenvolvem o ensino de Arte nas organizações do Terceiro Setor. Duas organizações da 

Região Metropolitana do Recife (RMR) participaram deste estudo: o Grupo AdoleScER e o 

Movimento Pró-Criança. A partir dos estudos de Varela (1988) e Barbosa (1984) vimos que a 

formação do professor de arte já era uma preocupação das Escolinhas de Arte do Brasil e do 

Movimento das Escolinhas de Arte, onde, a partir da década de 60 do século passado, 

organizaram e executaram cursos, oficinas, encontros, discussões sobre a arte e seu ensino, 

com ênfase nos Cursos Intensivos de Arte na Educação (CIAE). Para a construção deste 

estudo, optamos por uma Abordagem Qualitativa de pesquisa e utilizamos como instrumentos 

e procedimentos de investigação as entrevistas semiestruturadas com os 20 (vinte) 

arte/educadores e 04 (quatro) gestores/coordenadores das organizações e, ainda, a observação 

participante. Como procedimentos para organização, tratamento e análise dos dados utilizou-

se a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1997). Dos 20 (vinte) arte/educadores que 

colaboraram/participaram deste estudo, 16 (dezesseis) deles no período de realização das 

entrevistas tinham apenas o Ensino Médio completo e experiências em cursos 

profissionalizantes nas suas respectivas áreas de interesse/linguagem artística que 

ministravam. Diante desse quadro, percebemos que as organizações investigadas elaboram e 

executam formações continuadas para os seus arte/educadores, que se configuram por 

encontros semanais, ao longo de todo o ano de atividades. Tais encontros não apresentam uma 

metodologia específica e proporcionam não apenas a aprendizagem de conteúdos, técnicas e 

procedimentos, mas também a construção de vínculos de companheirismo entre seus 

integrantes. As formações construídas/mobilizadas pelas organizações para o 

desenvolvimento profissional dos arte/educadores são, de fato, contínuas, com relações 

horizontais, preocupadas com o ensino aprendizagem dos conteúdos/técnicas das linguagens 

artísticas específicas e conectadas aos desafios da vida e do cotidiano dos alunos. Além das 

formações propostas pelas organizações aos seus arte/educadores, os mesmos são 

incentivados a participar de encontros, cursos, oficinas, palestras, fora do contexto 

organizacional. Os arte/educadores também se preocupam com a sua própria formação, por 

isso, investem em leituras, troca de experiências entre seus pares e têm interesse em iniciar 

e/ou continuar seus estudos no âmbito da graduação e/ou pós-graduação. As organizações do 

Terceiro Setor investigadas e seus arte/educadores não têm uma concepção única de ensino de 

arte e de formação de professores, utilizando-se tanto de técnicas tradicionais de ensino, como 

também, de abordagens mais contemporâneas da arte/educação. Tal hibridismo pode ser visto 

nas formações ocorridas para os arte/educadores, que priorizam o ensino-aprendizado de 

técnicas/conteúdos, sem perder de vista, porém, a relação dessas mesmas técnicas/conteúdos 

com os problemas e/ou o contexto sócio-político-econômico-cultural dos alunos e, por 

consequência, de suas famílias e de suas comunidades.  

 

Palavras-chave: Formação de arte/educadores; Ensino de Arte; Educação não formal; 

Terceiro Setor. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to bring into focus the educators whose aim is to develop Art in 

alternative organizations. Two organizations from Recife‟s Metropolitan Region (RMR) 

participated in this study: the AdolesScer Group and the Pro-Children Movement.  Following 

Varela‟s studies (1998) and those of Barbosa (1984) we have noticed that the formation of the 

art teacher has already been a cause for concern for the minor Art Schools of Brazil and the 

Art Schools Movement.  Since the 1960s, courses, workshops, encounters and discussions 

about art and its teaching have been organized, with an emphasis on Intensive Courses in Art 

in Education (CIAE). To construct this study, we have chosen a Qualitative Approach, using 

instruments and investigative proceedings devised for semi-structured interviews with 20 

(twenty) art educators and 4 (four) coordinators from the organizations, alongside 

participative observation. To organize, treat and analyze the data we have employed a style of 

Analysis of Content (BARDIN, 1997).  Of the 20 (twenty) art educators who participated in 

this study, 16 (sixteen) of them in the period when the interviews were executed had 

completed high school education along with specialized courses in the respective areas of 

artistic interest/language which they had developed.  Inside this panorama, noticeable was that 

the investigated organizations elaborated and executed continual educative experiences for 

those involved in art education, being in the form of weekly encounters during the entire year 

of activities. No specific methodology is evident in these encounters; although they transmit 

not only learned content, techniques and proceedings, but also the construction of camaraderie 

amongst participants. The constructed/mobilized formations by organizations in favor of the 

professional development of art educators consist of continuous, horizontal relations, 

preoccupied with the content and techniques of specific artistic languages which are 

connected to the quotidian challenges of the students. Besides the educational formation 

promoted by organizations for educators in Art, the latter have incentives to participate in 

encounters, courses, workshops, lectures, etc., beyond the organizational context. The art 

educators are preoccupied with their own personal development, and indeed invest in further 

study, the exchange of experiences amongst their peers, and are motivated to start and/or 

continue graduate or postgraduate studies. The non-government actors investigated and the art 

educators who are associated with them do not have just one conception of art teaching which 

goes along with the formation of teachers. They employ traditional techniques of teaching as 

well as more contemporary art education approaches. Such hybridism can be seen in 

formations which have occurred in the art educators, giving priority to teaching-learning with 

techniques and contents, without losing sight of the relationship between those very same 

techniques/contents and the socio-political, economic and cultural context of the students and, 

by extension, the families and communities.  

 

 

Key words: Formation of art educators; Art education; Non-formal education; Non-

government sector. 
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A escolha de um tema de pesquisa sempre é o resultado de um percurso vivido. É 

sempre fruto das opções que foram feitas, desfeitas e refeitas ao longo de nossa caminhada 

nas instituições pelas quais passamos e pelas pessoas com as quais nos relacionamos. 

Mas tal escolha não é só passado! Ela reflete a nossa relação com o que fazemos e 

somos hoje e, em certa medida, é também uma projeção do que pretendemos 

ser/ter/concretizar amanhã. É na convergência entre o que se foi, o que somos e o que 

pretendemos ser que este estudo se materializa.  

Formada no Curso Normal Médio, pelo Instituto de Educação de Pernambuco – 

Escola Sylvio Rabelo (1993) e em Licenciatura em Educação Artística, com Habilitação em 

Artes Plásticas, pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (2001), venho 

desenvolvendo minhas atividades profissionais na educação formal, desde 1995, como 

professora da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede 

Municipal de Ensino da Cidade de Jaboatão dos Guararapes. 

Também venho desenvolvendo ações educativas na educação não formal, desde 1986, 

no Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, situado na Comunidade do 

Coque, bairro da periferia urbana da Cidade do Recife. Nesta instituição, venho realizando 

diferentes atividades, tais como: formação profissional para jovens na área de design, arte e 

artesanato, educação em valores humanos e cultura de paz e, mais especificamente, nos 

últimos anos, venho trabalhando como arte/educadora e coordenadora pedagógica do 

programa de ensino de arte dessa organização educativa. Como coordenadora, uma das 

minhas principais tarefas está relacionada à formação e acompanhamento dos arte/educadores 

da instituição. Foi a partir dessa dupla inserção, na educação formal e não formal, que este 

estudo começou a se delinear.  

Conforme apresentado nos estudos de Castro (2001), o ensino de artes, nas 

organizações do Terceiro Setor e, mais especificamente, nas Organizações Não 

Governamentais (ONGs), vem sendo considerado um dos componentes fundamentais em seus 

programas educativos. No entanto, apesar da forte presença do ensino de artes nessas 

organizações, essa prática educativa não vem se constituindo objeto de análise e reflexão das 

pesquisas no campo da educação, conforme enfatizado na citação abaixo: 

 

apesar do crescimento significativo dessas instituições e da evidência de que 

as práticas educativas comumente integram atividades artísticas em suas 

propostas pedagógicas, as discussões sobre o ensino artístico têm sido 

voltadas para o seu ensino nas escolas formais. O papel da arte e do seu 

ensino nas ONGs exige discussões mais amplas e tem sido pouco analisado e 

investigado (CARVALHO, 2005a, p.05). 
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Sobre a prática educativa de artes, Barbosa (2005 a), em pesquisa, apontou que o 

ensino de arte de melhor qualidade não está nas escolas. Isso porque, 

 

no Brasil, todas as ONGs, que têm obtido sucesso na ação dos excluídos, 

esquecidos ou desprivilegiados da sociedade, estão trabalhando com arte e 

até vêm ensinando às escolas formais a lição da Arte como caminho para 

recuperar o que há de humano no ser humano (BARBOSA, 2005a, p.291). 

 

 

Mais adiante, em 2008, essa pesquisadora reafirma o fato de que são as ONGs e 

demais organizações civis brasileiras que estão realizando e obtendo sucesso em seus projetos 

de ensino de arte. Segundo ela, 

 

as ONGs comunitárias estão mostrando a importância da arte, mostram que é 

possível a construção social através da arte. Arte não tem certo e errado, 

então não tem esse cerceamento de experiência que tem todo o resto na 

escola. Você tem o mais adequado, o menos adequado, o mais inventivo, o 

menos inventivo, mas você não tem o certo e o errado (BARBOSA, 2008b, 

p. 6).  

 

 

O desafio da escola de abrir suas portas para a comunidade não é o mesmo dessas 

organizações, que desenvolvem ações educativas na área de arte, enfatizando e valorizando os 

contextos sociais, históricos e culturais das comunidades onde estão inseridas. Nesses 

contextos a exclusão social é combatida e a arte é utilizada como importante elemento de 

reconstrução pessoal e social. 

Para melhor compreender esse fenômeno, Carvalho (2005a) realizou um estudo sobre 

o ensino de arte que vem sendo desenvolvido nessas organizações. Nesse estudo, dentre os 

resultados apontados, verificou-se que a arte contribui para a reconstrução pessoal e para a 

inclusão social, pois proporciona aos seus beneficiários o fortalecimento da autoestima, o 

desenvolvimento da capacidade cognitiva, permitindo o acesso aos bens culturais produzidos 

pela Humanidade, e desenvolve habilidades e competências em modalidades artísticas. Tudo 

isso promove atitudes positivas, o que possibilita a inserção no mercado de trabalho e faz 

valerem os direitos de todas as crianças e adolescentes. 

Nas ONGs, segundo Carvalho (2005a), o ensino de arte está organizado na forma de 

oficinas artísticas, com uma carga horária média de 06 (seis) horas semanais e tem como 

principais os seguintes objetivos: ministrar conteúdos teóricos específicos das linguagens 

artísticas; aperfeiçoar as habilidades técnicas; levar os (as) estudantes a conhecerem técnicas e 

materiais; promover a profissionalização e a inserção deles (as) no mercado de trabalho; 
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formar sujeitos que sejam autores da própria história; viabilizar o acesso aos bens culturais e 

simbólicos; desenvolver a autoestima e a expressão com liberdade. 

Ainda segundo a autora, dentre os conteúdos estudados nas oficinas, destacam-se o 

ensino das técnicas e os eixos teóricos das linguagens artísticas. Nota-se, ainda, uma 

predominância das atividades performáticas (músicas, danças, teatro), que possibilitam a 

apresentação de espetáculos e repercussões mais abrangentes, em detrimento das atividades 

das artes visuais (desenho, pintura, escultura, entre outras). 

Um dos elementos que nos chamou muito a atenção, no estudo acima referido, está 

relacionado à formação escolar e profissional dos arte/educadores que atuam nessas 

organizações. Em geral, esses arte/educadores são oriundos das próprias comunidades onde 

essas instituições estão instaladas e uma significativa parte deles não possui habilitação para o 

ensino de Arte, tendo apenas concluído o Ensino Fundamental ou Médio. 

Conforme pudemos constatar nos estudos aqui apresentados (Barbosa, 2005a e 2008b; 

Carvalho, 2005a), boas práticas educativas de ensino de artes na atualidade no Brasil estão 

sendo desenvolvidas nas organizações do Terceiro Setor. Pode-se verificar, também, que a 

maioria dos arte/educadores que desenvolvem essa prática educativa não possui formação 

específica para esse campo de conhecimento e, em alguns casos, sequer possuem o ensino 

Médio completo. Tendo isso em vista, questionamos: que tipo de formação vem recebendo 

esses arte/educadores, para desenvolverem o ensino de arte? Que qualificação receberam e/ou 

recebem para atuar nesse segmento? 

A partir dessas questões, desenvolvemos no Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFPE, linha de pesquisa “Formação de Professores e Prática Pedagógica”, 

esta pesquisa cujo objetivo é compreender o percurso formativo dos arte/educadores que 

desenvolvem o ensino de artes nas organizações do Terceiro Setor. Dessa forma, o foco deste 

estudo está relacionado à formação dos arte/educadores que desenvolvem o ensino de arte no 

ensino não formal. Para atingirmos esse objetivo, será necessário também: 

 

 identificar o modelo formativo construído pelas organizações para o 

desenvolvimento profissional dos arte/educadores;  

 conhecer os dispositivos e as práticas formativas acessadas por esses 

arte/educadores; 

 analisar as concepções de ensino de artes e de formação nas práticas formativas 

para os arte/educadores no âmbito das organizações do Terceiro Setor. 
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Compreender o percurso formativo dos arte/educadores que desenvolvem o ensino de 

arte nessas organizações nos possibilitará entender que modelos formativos estão sendo 

construídos nessas instituições e se esses modelos garantem um ensino de arte de qualidade, 

ou seja, um ensino de arte coerente com as propostas formativas do ensino de arte na 

atualidade, cujo eixo é a compreensão de arte como conhecimento. Nessa perspectiva, o 

ensino de arte deverá adotar conteúdos, metodologias e processos avaliativos próprios e 

estabelecer relações entre a História da Arte e a cultura mundial, nacional, regional e local de 

forma a inter-relacionar o fazer, o apreciar e o contextualizar arte e promover experiências 

interdisciplinares e interculturais. Nesse sentido, os modelos construídos por essas 

organizações poderão contribuir com as agências corresponsáveis pela formação dos 

professores da educação formal para o ensino de artes, na planificação de suas ações 

formativas. 

Para melhor efetivar esta pesquisa, foi necessário buscar outras pesquisas realizadas no 

campo do ensino da arte, para evitar as desnecessárias repetições e, principalmente, para 

estabelecer um diálogo entre e com elas. Um dos estudos que também apontaram a 

importância da arte na formação do indivíduo foi o de Aguiar (1997), que diagnosticou a 

formação desenvolvida no curso de Licenciatura em Educação Artística da UFPE, analisando 

o processo de formação na visão da Instituição e na visão dos professores e alunos do curso. 

Essa análise se deu a partir da abordagem qualitativa e indicou que, para estimular-se a 

consciência pedagógica autônoma, é necessário que o futuro professor construa uma visão 

crítica e reflexiva, estruturando sua prática pedagógica a partir de uma relação autônoma entre 

teoria e prática.    

Silva (2004) buscou compreender o processo de inserção da arte como disciplina no 

currículo escolar, especialmente no estado de Pernambuco, no período de 1950- 1980. Essa 

pesquisa constatou que, embora se encontrem indícios da presença da arte no sistema 

educacional brasileiro desde o século XIX, o ensino dela apenas se configura como disciplina 

curricular obrigatória a partir da reforma educacional de 1º e 2º graus, LDBEN nº 5. 692 de 

1971. Esse estudo aponta, também, instâncias e movimentos sociais, como o Movimento das 

Escolinhas de Arte e o Movimento de Cultura Popular, que exerceram um importante papel 

para o fortalecimento dos profissionais da área, dando maior visibilidade à arte na escola e na 

sociedade. 

Moura da Silva (2004) discute sobre as concepções de arte e de ensino de arte dos 

professores do Ensino Fundamental I, da Prefeitura da Cidade do Recife, propondo uma 

compreensão da prática educativa diante da obrigatoriedade do ensino de arte na educação 
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básica. A partir de uma abordagem fenomenológica, a autora verificou que, segundo as 

professoras, a dificuldade no ensino de arte deve-se à carência de formação adequada como 

também à (falta de) habilidade para trabalhar com arte. Dentre as conclusões, esse estudo 

aponta que as professoras de arte, mesmo diante dessas dificuldades/limitações, mostram-se 

dispostas e abertas a superar tais empecilhos.  

Araújo Silva (2005) buscou compreender quais concepções de ensino de arte estão 

presentes no processo de formação continuada dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife, no período de 2001 a 2004. 

Esse estudo revelou que modalidades predominam no ensino de arte dentro do programa de 

Formação Continuada de Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Recife e 

conclui que, em geral, esse ensino baseia-se numa tendência liberal-conservadora, 

homogeneizadora, autoritária e instrumental-teórica. Conforme Araújo Silva, apesar de os 

documentos norteadores do processo formativo darem ênfase à concepção de ensino de arte 

como conhecimento, a prática é outra. Há, portanto, uma dicotomia entre o pensar e o fazer na 

formação continuada dos professores para o ensino de arte.  

Ferreira (2006) buscou identificar quais são as concepções e etapas do desenho 

infantil. A partir também de uma abordagem qualitativa, o autor investigou 07 (sete) 

instituições, sendo 03 (três) da rede pública e 04 (quatro) da rede privada. Dentre essas, 

contemplou 05 (cinco) cursos de pedagogia e 02 (dois) de nível normal superior nas cidades 

de Recife e Olinda/PE. Esse estudo tem início com a descoberta da originalidade da criança a 

partir de Rousseau e traz um panorama crítico da arte-educação brasileira, dos anos 70 aos 90, 

assim como da legislação vigente nessa época.  

Dantas da Silva (2007), em seu estudo, buscou compreender o processo de construção 

de saberes dos professores de arte das séries finais do Ensino Fundamental das escolas 

públicas de Pernambuco, como também, da prática pedagógica deles. Os resultados 

apontaram que os professores de arte que não possuem formação (inicial ou continuada) 

específica em arte, apesar de atribuírem importância à arte, reproduzem e desenvolvem 

concepções e práticas baseadas em conhecimentos pessoais, sem consciência crítica sobre o 

próprio trabalho. Já os professores que possuem formação (inicial ou continuada) em arte 

buscam atualizações sobre a própria prática. Assim, essa pesquisa apontou a necessidade de 

os professores de arte terem uma formação contínua e atual que lhes permita ter acesso aos 

conhecimentos teórico-metodológicos e à prática pedagógica em arte.  
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Como se pode perceber, as pesquisas acima descritas, apesar de apontarem os 

caminhos do ensino de arte no nosso país, não enfocam esse ensino no Terceiro Setor. 

Reconhece-se assim, a importância de se investigar o crescimento e o âmbito de atuação 

dessas instituições.  

Macedo (2008), tal como Carvalho (2005a), constatou que, a partir do lema “educação 

através da arte”, muitas Organizações Não Governamentais utilizam a arte em suas atividades, 

por compreenderem que ela promove a autonomia, é prazerosa e transformadora das 

potencialidades das crianças e jovens. Esse estudo indica como se dá o ensino da arte nas 

ONGs e denuncia o não reconhecimento do educador como profissional. Fica evidente nessa 

pesquisa a urgência em buscar-se compreender como se materializa a formação desse 

indivíduo que muito tem contribuído na efetivação de práticas educacionais que visam à ação 

cidadã, à prática democrática e à inclusão social.    

Noronha (2008), ao analisar as práticas educativas da Fundação Casa Grande – 

Memorial do Homem do Cariri, descreve as práticas e os alcances de uma ONG que tem 

como peculiaridade o fato de ser gerida por crianças, adolescentes e jovens. Essa instituição, a 

partir dos saberes e fazeres do cotidiano do homem do Cariri e das atividades de arte, cultura, 

comunicação e educação, está proporcionando aos meninos e meninas envolvidos no projeto 

um sentimento de pertença que, ao longo da vida deles/delas, vem-se traduzindo no exercício 

consciente da cidadania, especificamente na preservação do patrimônio material e imaterial na 

região do Cariri cearense.  

O estudo de Lindenbojm (2004) apontou como o conhecimento da arte tem 

significativa importância no processo de educação, dando especial destaque à prevenção e à 

promoção da saúde. Esse estudo investigou grupos de crianças entre 02 (dois) e 07 (sete) anos 

de idade e enfocou a integração da arte com a odontopediatria. Segundo a autora dessa 

pesquisa, a arte, na escola, vem sendo relegada a mero suporte para outras disciplinas 

curriculares, quando essa área de conhecimento, na realidade, tem conteúdos e conhecimentos 

que lhe são próprios e fundamentais ao pleno desenvolvimento do indivíduo. A pesquisadora 

relata, nesse trabalho, a experiência realizada em entidades beneficentes, ONGs e creches a 

partir da linguagem teatral, em especial, da produção e uso de bonecos e fantoches no 

aprendizado da higiene bucal. 

Autores como Amaral (2000) e Richter (2005), em seus estudos ressaltam, a partir de 

diferentes olhares, a importância e a presença da arte na educação infantil e a contribuição 

desse campo do conhecimento para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, sensorial e 

psicológico das crianças.  
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A partir desse breve apanhado, pode-se apontar que a arte e seu ensino, como campo 

de pesquisa, vem despertando cada vez mais o interesse dos pesquisadores. Esses estudos, ora 

focando as linguagens artísticas, ora utilizando a arte e suas relações com outros campos do 

conhecimento, têm-se voltado, predominantemente, à educação escolar. 

Dentre as pesquisas analisadas, apenas Carvalho (2005a), Macedo (2008) e Noronha 

(2008) dirigiram o olhar para o universo do Terceiro Setor na tentativa de compreender os 

limites e as potencialidades dessas instituições. Essas autoras, de diferentes modos, 

identificam quem é o educador que vem realizando práticas exitosas nessas organizações, mas 

não apresentam elementos que nos permitam compreender como se efetiva o processo de 

formação desses educadores. Daí a relevância de nosso trabalho que ora passamos a registrar. 

Nosso estudo está organizado em seis capítulos que, interligados, apontam o universo 

da formação dos arte/educadores e/ou dos professores de arte no contexto nacional, 

registrando os aspectos históricos do ensino da arte no país, especificamente nesse amplo 

campo de atuação das organizações que compõem o Terceiro Setor, cuja característica é 

constituir-se como uma educação do âmbito não formal. 

O primeiro capítulo trata sobre a formação dos professores, especialmente da 

formação do arte/educador. Apesar de o marco histórico da formação dos professores de Arte 

estar diretamente relacionado à LDBEN nº 5.692/71, que estabeleceu a obrigatoriedade do 

ensino de arte na escola, há pelo menos duas décadas o Movimento das Escolinhas de Arte 

(MEA) já promovia formação para os professores de arte que atuavam tanto na educação 

escolar, como na educação não escolar.  

As formações protagonizadas pelo MEA e, posteriormente, o Curso de Formação de 

Professores para o Ensino de Arte, realizado no Festival de Inverno de Campos do Jordão, em 

São Paulo, em 1980, foram os principais marcos da formação dos professores e demais 

educadores de arte do Brasil. Tanto as primeiras como o segundo preparavam formadores 

para atuarem em diversas modalidades artísticas no âmbito tanto do ensino formal como do 

não formal. 

O segundo capítulo traz registros históricos do ensino de arte no país, que tem início 

com a chegada e a atuação dos jesuítas e suas propostas educativas. O ensino de arte, segundo 

esses registros, inicia-se marcado pela informalidade nas oficinas de artes e ofícios. Esse 

cenário modifica-se com a chegada da Missão Artística Francesa, em 1816, por ordem de 

Dom João VI. Com a criação da Escola de Belas Artes, esse ensino sistematiza-se, formaliza-

se.  
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Ainda no segundo capítulo, mencionamos a criação das Escolinhas de Arte e do 

Movimento das Escolinhas de Arte (MEA), que passam a disseminar os ideais da “Escola 

Nova” e contribuem para a consolidação da LDBEN nº 5. 692/71, que instituiu a 

obrigatoriedade do ensino de arte nos ensinos de 1º e 2º graus (nomenclatura do período). 

Também nesse capítulo são apresentadas as principais terminologias da arte e de seu ensino 

até os marcos históricos mais atuais, como a LDBEN nº 9. 394/96, passando pela efetivação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e das Diretrizes Curriculares da Educação 

Nacional (DCN). 

No terceiro capítulo é configurado o campo da educação não formal. Para isso, foi 

necessário conceituar e distinguir a educação formal, a educação não formal e a educação 

informal. Esses três amplos âmbitos da educação, apesar de distintos, carregam pontos de 

convergência que buscam, como fim último (ou primeiro), a educação integral dos indivíduos.  

O quarto capítulo apresenta e conceitua o que se caracteriza como Terceiro Setor; 

setor de atuação/presença da educação não formal. Para compreender o universo do Terceiro 

Setor, tornou-se necessária a conceituação de expressões como as associações/organizações 

civis, as fundações e as ONGs. 

No quinto capítulo deste estudo está apresentada e descrita a abordagem metodológica 

utilizada na investigação, que privilegiou uma abordagem qualitativa de pesquisa e tem como 

instrumento/procedimento de investigação a realização de entrevistas e a observação 

participante.  

Os dados coletados passaram pelos procedimentos de organização, tratamento e 

análise de forma a melhor compreenderem-se os aspectos da formação dos arte/educadores 

que atuam com o ensino de arte nas organizações do Terceiro Setor.  

No sexto capítulo apresentamos os resultados encontrados. Iniciamos a apresentação 

das organizações investigadas e do perfil dos arte/educadores que atuam nessas organizações. 

Finalmente, tecemos considerações sobre alguns significativos aspectos do ensino de arte nas 

organizações. 

Ainda neste capítulo são elencadas e discutidas três categorias que nos permitem 

compreender o percurso formativo dos arte/educadores que desenvolvem o ensino de artes nas 

organizações do Terceiro Setor: as organizações e a formação dos arte/educadores; as relações 

tecidas no interior das organizações; as mudanças identitárias e o compromisso social. 

E, por fim, nas considerações finais, apontamos os principais achados/resultados desse 

estudo: as organizações do Terceiro Setor realizam, continuamente, encontros formativos para 

seus arte/educadores, além de incentivá-los a participar de eventos formativos externos a elas; 
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os próprios arte/educadores estão preocupados com a própria formação e estão em busca de 

uma melhor qualificação, seja no âmbito da educação formal (cursos de graduação e pós-

graduação), seja em processos não formais e/ou informais (participação em eventos, 

participação em exposições de arte, leituras, conversa com os pares).   

Também nas considerações finais, destacamos que as relações tecidas nas 

organizações buscam priorizar o diálogo, a confiança e o respeito entre os arte/educadores e 

os educandos. As relações estabelecidas entre os próprios arte/educadores e a equipe 

técnica/pedagógica das respectivas organizações, fundamentam-se no diálogo e se 

configuraram como pouco problemáticas.  

Algo que nos chamou bastante atenção, e que também está apresentado nesta seção, 

foram as mudanças identitárias que ocorreram na vida pessoal, familiar e comunitária dos 

arte/educadores após a inserção desses na organização onde atuam. O compromisso com a 

efetiva cidadania, apesar dos muitos desafios em suas ações cotidianas, evidenciou-se nas 

falas dos arte/educadores, o que nos leva a compreender/inferir que, mais que ensinar um 

conteúdo/técnica artística, a arte está presente nas organizações do Terceiro Setor como 

elemento-chave na materialização de uma vida mais digna, erguida sobre os princípios da 

ética e do bem coletivo.   

Compreendemos ser relevante destacar que este estudo, apesar de impresso e 

encadernado, não está fechado às discussões sobre a formação dos arte/educadores que atuam 

na educação não formal. Ao contrário, trata-se de um ponto de vista; de um percurso que foi 

trilhado. Caberá sempre ao leitor desfazer, refazer, iniciar outros percursos... Espero que 

possamos nos encontrar nessa trajetória. Boa leitura!   
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1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE ARTE 
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1.1 A Formação do Professor 

 

Desde a década de 80 do século passado, debates, encontros, estudos e outros eventos 

vêm sendo realizados para analisar/discutir/propor mudanças no que se refere aos professores 

e a sua formação (tanto inicial, como continuada).   

 Para Azevedo (2004), no que se refere à política educacional, 

 

não se pode esquecer que a escola e, principalmente,  a sala de aula são 

espaços em que se concretizam as definições sobre a política e o 

planejamento que as sociedades estabelecem para si próprias, como projeto 

ou modelo educativo que se tenta pôr em ação (AZEVEDO, 2004, p. 59). 

 

Dessa forma, a sociedade é sempre formada pelas ações sociais, que elabora seus 

interesses, fazendo-os chegar ao Estado, numa contínua elaboração e materialização (ou 

desmaterialização) de programas, projetos, leis etc. Para a autora, dessa forma, 

 

um setor, ou uma política pública para um setor, constitui-se a partir de uma 

questão que se torna socialmente problematizada. A partir de um problema 

que passa a ser discutido amplamente pela sociedade, exigindo a atuação do 

Estado (AZEVEDO, 2004, p. 61). 

 

 O estudo de André (2002) buscou mapear os conhecimentos sistematizados sobre a 

formação dos professores do país a partir de 284 (duzentas e oitenta e quatro) dissertações e 

teses, em diversos programas de pós-graduação do Brasil, no período entre os anos de 1990 e 

1996; 115 (cento e quinze) artigos em 10 (dez) periódicos da área educacional, publicados 

entre os anos de 1990 e 1997 e 70 (setenta) pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho 

(GT) direcionado à formação de professores da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), no período compreendido entre 1992 e 1998. A autora 

ressalta que é possível perceber 

 

uma significativa preocupação com o preparo do professor para atuar nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Permitiu ainda evidenciar o silêncio 

quase total com relação à formação do professor para o ensino superior e 

para atuar na educação de jovens e adultos, no ensino técnico e rural, nos 

movimentos sociais e com crianças em situação de risco (ANDRÉ, 2002, 

p.13). 

 

Compreendemos que tais dados já podem ser considerados como alterados, diante da 

crescente ampliação dos programas de pós-graduação do país nos últimos anos e das 

produções por tais programas obtidos. Dessa forma, podemos apontar que a temática referente 
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à formação dos professores vem sendo cada vez mais ampliada/discutida, o que demonstra a 

preocupação dos pesquisadores, dos próprios professores e das políticas públicas.  

A discussão sobre a formação de professores constitui-se um empreendimento que 

precisa considerar esse processo não de forma estanque, ou em momentos isolados, mas em 

tempos contínuos que se completam/complementam. Contudo, faz-se necessário entender 

como se vem denominando a formação de professores. De acordo com Garcia (1999),  

 

a formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 

Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 

ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 

experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 

seus conhecimentos, competências ou disposições, e que lhes permite 

investir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 

da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os 

alunos recebem (GARCIA, 1999, p.26). 

 

Ainda segundo o autor, diversos termos foram/são utilizados para designar a formação 

dos professores, como aperfeiçoamento, reciclagem, formação permanente, entre outros, e 

cada uma dessas designações manifesta (implícita ou explicitamente) as noções de educação e 

de sociedade que se quer materializar. O principal fundamento a ser concretizado, dessa 

maneira, é formar o profissional da educação para que este reflita continuamente sobre todas 

as etapas/processos que realiza, sendo um sujeito ativo do seu processo formativo. 

 A efetivação de uma educação de qualidade também não pode se manifestar, 

unicamente, como vontade individual do professor, mas como um ideal a ser concretizado no 

cotidiano das instituições escolares e nas políticas públicas. A formação do professor é uma 

das condições necessárias para assegurar o direito de crianças, adolescentes, jovens e adultos 

a uma aprendizagem significativa que lhes possibilite o pleno desenvolvimento de suas 

habilidades e potencialidades.  

Batista Neto (2006) aponta como essa temática vem despertando o interesse dos 

governos, pesquisadores, gestores e, também, dos próprios professores. Essa preocupação, 

evidentemente, não é casual; ela é o reflexo das exigências e das mudanças no cenário 

político, econômico e social. Esse autor defende que 
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a instituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1995, a promulgação 

da nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9. 394/96) e da Lei do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério - FUNDEF (Lei 9. 424/96) e de um sem número de decretos, 

resoluções, pareceres e instruções normativas que surgem para regulamentar, 

no detalhe, dispositivos gerais das Leis mencionadas nos fornecem o quadro 

legal que baliza a formação de professores no país. Eles estabelecem os 

princípios, as concepções, os conceitos, as diretrizes do currículo que 

embasam a formação de professores para a Educação Básica, bem como os 

espaços institucionais onde essa formação se deva fazer (BATISTA NETO, 

2006, p. 58). 

 

Batista Neto aponta, ainda, os elementos básicos que constituem os princípios dessa 

formação: os fundamentos da formação (que compreendem a indissociabilidade entre a teoria 

e a prática e o aproveitamento das formações e das experiências anteriores, por exemplo), a 

titulação, a articulação entre a formação e a valorização do Magistério e as perspectivas dessa 

formação (incluindo aqui as perspectivas de remuneração, entre outras).  

As reformas educacionais brasileiras vão, portanto, buscar construir e/ou reconstruir 

ações, planos e metas, no intuito não só de acompanhar as mudanças internacionais como 

também de alavancar quantitativa e qualitativamente as práticas e as políticas educacionais.  

 Mais especificamente sobre a LBDEN nº 9.394/96, ressalta-se a obrigação do poder 

público de cumprir as leis que garantem direitos a educação em todos os níveis e 

modalidades, incluindo aí a educação profissional. Caberia, então, ao Estado assegurar a 

universalização, a gratuidade e a qualidade do ensino oficial em seus diversos níveis, 

apontando a necessidade de forte investimento na educação. 

No contexto atual, diante das demandas e das urgências educacionais, percebe-se que 

não basta formar o professor, e sim um profissional prático-reflexivo (IMBERNÓN, 2009), 

ou seja, um professor que atue nas situações de incertezas, de mudanças, de contextos únicos 

e singulares. Segundo Imbernón, 

 

o processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou 

investigadores. Nesta linha, o eixo fundamental do currículo de formação do 

professor é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a própria 

prática docente, com o objetivo de aprender a interpretar, compreender e 

refletir sobre a realidade social e a docência (2009, p. 39). 

 

O contexto atual faz emergir a compreensão do professor como um profissional 

autônomo, que toma decisões, tem saberes que lhe são próprios e é capaz de construir a 

própria ação pedagógica. Um profissional que não limita sua prática pedagógica à transmissão 

de conhecimentos e que participa, efetivamente, das múltiplas dimensões da vida coletiva.  
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Dessa forma, a prática docente já deve constar nos primeiros momentos do curso de 

formação e não apenas nos períodos finais, e, prioritariamente, deve proporcionar inúmeras 

ações-reflexões contínuas e contextualizadas. 

As leis, decretos e decisões relacionados à educação e a formação docente, ao longo da 

história do Brasil, sofreram acréscimos e/ou retificações a fim de adequar as políticas públicas 

relativas à educação ao real contexto do país.  Ainda que tenha sido alvo de inúmeras críticas, 

a normatização de tais medidas não pode deixar de revelar um avanço, apesar de haver ainda 

muito a ser concretizado no que se refere à tal legalização. 

 

1.2 A Formação do Arte/educador 

 

No âmbito formal de ensino, foi a LDBEN de nº 5.692/71 que estabeleceu a 

obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas de 1º e 2º graus (hoje, ensinos Fundamental e 

Médio, respectivamente). Estabeleceu, ainda, a criação dos Cursos de Licenciatura Curta em 

Educação Artística na década de 70 do século passado, no intuito de formar os professores 

que atuariam nessas modalidades de ensino.  

Todavia, segundo Varela (1988) e Barbosa (1984), desde a década de 1950 do século 

passado, já havia a preocupação com a formação dos profissionais ligados à arte e ao ensino 

das linguagens artísticas. Varela (1988) aponta para as questões a serem aprendidas e/ou 

desaprendidas pelos “arte-educadores” (expressão utilizada pela autora) e enfatiza as ações 

formativas desenvolvidas pela Escolinha de Arte do Rio de Janeiro e, posteriormente, pelas 

demais instituições que formaram o Movimento das Escolinhas de Arte (MEA). Nos 

questiona a autora: 

Que devemos pensar da formação do arte-educador? Quais as relações da 

arte com a educação que poderão melhor delimitar o lugar e a natureza do 

processo de formação do arte-educador? O que dá mais a pensar sobre esta 

questão e que ainda não foi pensado? Que é necessário desaprender para 

encontrar o caminho mais sábio que nos leve à elaboração mais rica do 

processo de formação do arte-educador? (VARELA, 1988, p. 108). 

 

No intuito de encontrar respostas a tais questões, em 1960, a Escolinha de Arte de Rio 

do Janeiro, instituição fundada desde 1948 por Augusto Rodrigues, Lucia Alencastro Valetim 

e pela artista norte-americana Margaret Spence, aceitou para “estágio intensivo” cinco 

professores de desenho e de pintura, recém-formados pela Escola de Belas Artes do Rio 

Grande do Sul, que apresentavam interesse em trabalhar em Escolinhas de Arte. Junto a eles, 

outros sete professores do Rio de Janeiro, da Bahia e de Rondônia passaram a compor a 
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equipe da Escolinha de Arte do Rio de Janeiro, atuando intensamente na estrutura, na 

dinâmica, nas técnicas e nos fundamentos dessa instituição. Segundo Varela (1988), 

 

as experiências e debates programados reuniam estagiários e professores, das 

9:00 às 17:00 horas, porém, o dia de trabalho terminava quase sempre às 

21:00 horas. Durante um mês, aproximadamente, trabalhou-se de modo 

intensivo, visando-se à análise da experiência da Escolinha de Arte do Brasil 

em sua estrutura e dinâmica em seus processos e técnicas, em seus princípios 

fundamentais. O debate esclarecia como integrar arte no processo educativo, 

e qual a forma de fundar e fazer funcionar uma Escolinha com mais êxito e 

ainda como melhor preparar o educador para a avaliação de sua experiência 

em classe. Não havia propriamente professores-alunos e mestres. Estavam 

todos envolvidos no diálogo e nas experiências criativas (p.113). 

 

Dessa experiência formativa resultaria, um ano mais tarde, a criação do “Curso 

Intensivo de Arte na Educação” (CIAE). Esse curso foi realizado sob a coordenação técnica e 

pedagógica da professora Noêmia Varela. Nos revela a autora que,  

 

em 1961, a Escolinha de Arte do Brasil organizou o primeiro Curso 

Intensivo de Arte na Educação (CIAE), inspirado em seu estágio de 1960, 

constando, também, de sua programação o I Seminário de Arte e Educação 

por ela realizado e do qual todos os professores-alunos do CIAE foram 

ativos participantes. Conseguimos, a partir de 1961, organizar e ministrar, 

anualmente, um a dois cursos intensivos, que foram, seguidamente, 

reestruturados em seu núcleo experimental prático e teórico, ampliados em 

sua carga horária, atualizados quanto a seu corpo na medida de seu 

conteúdo, interesses e necessidades dos alunos e do meio ambiente, onde 

trabalhavam em seus Estados e outros países (VARELA, 1988, p. 113). 

 

 

A experiência do CIAE nasceu e manifestou-se no campo da educação não formal e 

sob uma orientação modernista, chegando a influenciar o sistema educacional público vigente. 

Em 20 anos de existência (1961-1981), esse curso formou aproximadamente mil e duzentos 

(1.200) educadores de diferentes regiões do país, como também da Argentina, Uruguai, Chile, 

Paraguai, Peru, Venezuela, Honduras, Panamá, Portugal, França e até Israel. 

 

O que mais caracterizou o CIAE, em seu decurso, foi estar centralizado no 

vigor do ato de criação, mobilizando o impulso exploratório de seus alunos, 

levando cada participante a explorar potencialidades emotivas e expressivas 

das linguagens artísticas, fazendo-o pensar e repensar em arte e educação, no 

contexto cultural (VARELA, 1988, p. 118). 
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É relevante lembrar que o CIAE não estava direcionado apenas aos professores, sejam 

estes titulados ou leigos. As formações eram abertas para artistas, artesãos, estudantes de arte, 

alunos de Pedagogia e de Psicologia, entre outros. Algo que também chama a atenção na 

proposta formativa do CIAE é a composição de sua equipe de professores. Sobre isso, nos 

conta Varela (1988) que 

 

a equipe de professores do Curso Intensivo vem sendo formada de modo 

singular e, mais uma vez, Augusto Rodrigues, na época, inovou quando, na 

procura de solução para formá-la, chamou não somente o professor titulado e 

com experiência de alto nível, mas também, conquistou para essa equipe o 

artista, o artesão, o crítico de arte, o jornalista, o técnico de futebol, o poeta, 

o cineasta e todo aquele capaz de alargar a percepção professsor-aluno. A 

diversidade de formação do staff de professores e a heterogeneidade do 

grupo de professores-alunos tem constituído fonte de renovação e 

transformação deste curso (p. 114-115).  

 

 

Dentre os que compuseram o corpo docente, podem-se destacar nomes como o de 

Anísio Teixeira, Helena Antipoff, Augusto Rodrigues, Ferreira Gullar, Nise da Silveira, 

Edison Carneiro, Fayga Ostrower, Ana Mae Barbosa, entre outros.  

Os conteúdos que constituíam a formação intensiva contemplavam estudos sobre Arte, 

Educação e Psicologia. As práticas criativas incluíam atividades artísticas nas modalidades de 

artes plásticas, teatro, música e dança. Ao longo dos vinte anos de existência e atuação, os 

cursos do CIAE oportunizaram uma formação aprofundada e criativa da arte e do seu ensino. 

Com a aprovação da Lei 5. 692/71 aumentou a procura pelo CIAE, que tentava 

conservar seu caráter aberto e criativo. No intuito de melhor acolher a demanda, os cursos 

passaram a acontecer semestralmente, com uma carga horária de 400 horas-atividades.   

A experiência do CIAE iniciou a materialização de ações formativas noutros âmbitos 

de ensino. Atualmente, iniciativas tanto das esferas governamentais, como não 

governamentais crescem no nosso país, o que reflete a preocupação de formar professores 

e/ou arte/educadores para atuar com o ensino de arte.  

Outro importante marco na trajetória histórica da formação de professores em Arte foi 

o primeiro curso de formação continuada, numa orientação Pós-Moderna da Arte/Educação, 

que ocorreu no Festival de Inverno de Campos de Jordão, em São Paulo, no ano de 1983. No 

decorrer dos 15 (quinze) dias do Festival, 400 (quatrocentos) professores participaram de 

oficinas práticas e teóricas. Nos fins de semana, não havia oficinas, mas os professores 

participavam de apresentações teatrais, cinemas, mostras artísticas e demais eventos culturais.  
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Realizado em parceria com diferentes instituições culturais e sob a coordenação das 

professoras Ana Mae Barbosa, Claudia Toni e Glaúcia Amaral, o Festival de Inverno de 

Campos de Jordão pretendeu ser o início de uma série de formações no intuito de atualizar o 

professor do Estado de São Paulo. Isso porque, segundo Barbosa, 

 

aos 6. 500 professores de educação artística da Secretaria de Estado da 

Educação nada tem sido oferecido como forma de aperfeiçoamento 

profissional. Seu único recurso tem sido os livros didáticos comerciais, 

quase todos de péssima qualidade, reproduzindo um conteúdo e uma 

metodologia de décadas passadas com superficial modernização 

(BARBOSA, 1984, p. 124). 

 

 

Foi planejado para o Festival um efeito multiplicador da experiência, ou seja, os 

professores participantes tinham um compromisso de estender a formação aos professores que 

não conseguiram inscrição, o que geraria uma continuidade das ações propostas.    

A organização e o planejamento desse evento contou com a participação de mais de 

quarenta profissionais de arte/educação de diferentes instituições, como professores da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de São Paulo (USP), Serviço Social 

do Comércio (SESC), Escola de Belas Artes (EBA), Centro Cultural de São Paulo, bibliotecas 

municipais, professores da Associação de arte-educadores de São Paulo, da Federação de 

Corais, entre outros. A linha adotada foi o respeito à qualidade, admitindo a pluralidade 

metodológica, afirmou a professora Ana Mae.  Ainda segundo a professora, 

 

o Festival de Inverno de Campos de Jordão de 1983 foi um curso para 

professores de educação artística da rede estadual de ensino, há anos 

desprezados pelo sistema, sem merecerem o mínimo esforço dos que pensam 

a educação no Estado de São Paulo para atualizá-los, torná-los 

contemporâneos de si mesmos (BARBOSA, 1984, p.127).   

 

Registra-se aqui a diversidade dos temas/eixos propostos pela equipe de professores 

desse evento, que se preocupou em valorizar as várias linguagens artísticas. Os 07 (sete) 

cursos teóricos propostos que aconteciam diariamente, tiveram como temáticas as seguintes: 

O desenvolvimento social da criança; O desenvolvimento emocional da criança; O 

desenvolvimento intelectual da criança; A evolução do jogo dramático na criança; A música 

na educação; A evolução da expressão plástica e gráfica da criança; Leitura crítica da 

televisão: a criança. Como esses cursos tinham a duração de uma semana, os interessados 

podiam inscrever-se noutros nas semanas seguintes.  
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Quanto às oficinas práticas, essas tinham uma carga horária de três horas diárias e 

aconteciam durante uma ou duas semanas, dependendo da temática escolhida pelo 

participante. Foram 25 (vinte e cinco) oficinas práticas. Alguns temas das oficinas foram: O 

teatro na sala de aula; Educação musical; Introdução à linguagem pictórica; Uma nova visão 

da pré-escola; Meios alternativos de interferências na imagem; Dança livre e jogos corporais 

para adolescentes; entre outros.  

Barbosa (1984) apresenta os resultados avaliativos deste Festival e nele podemos 

destacar o interesse dos participantes na continuidade de atividades formativas dessa natureza. 

Todavia, o evento esbarrou em situações burocráticas, administrativas e/ou políticas, e não 

voltou a repetir-se.  

Percebe-se, portanto, a partir dos dois exemplos apresentados (uma nascida no 

contexto não formal e outra no contexto formal de ensino), que há mais de quatro décadas, 

diferentes iniciativas vêm sendo empreendidas para a formação dos professores e/ou 

arte/educadores para o ensino de arte, sejam elas no âmbito da formação inicial ou 

continuada. 

No âmbito da educação formal, conforme já apresentado, a reforma educacional de 

1971, com a lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5. 692, criou o componente curricular 

“Educação Artística” que, em seu artigo 7º, determina que será obrigatória a inclusão de 

Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos 

currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus (BRASIL, 1971). A lei determinava 

que na disciplina Educação Artística fossem abordados conteúdos de música, teatro, dança e 

artes plásticas (terminologia do período).  

No que se refere à formação do professor de Educação Artística, em seu artigo 30, do 

capítulo V, essa Lei determina: 

 

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª série, ter um professor com habilitação 

específica de 2º grau; b) da 5ª à 8ª série do 1º grau, um professor com 

habilitação específica de grau superior, no nível de graduação, representada 

por uma licenciatura obtida em curso de curta duração; c) em todo o ensino 

de 1º e 2º graus, um professor com habilitação específica, obtida em curso 

superior de graduação correspondente a licenciatura plena (BRASIL, 1971). 

 

Se, por um lado, a introdução da Educação Artística como componente curricular 

obrigatório foi um avanço, por outro, muitos professores não estavam habilitados para o 

domínio dessas linguagens. Como cumprir a Lei se não havia cursos universitários para a 

formação de professores de arte? 
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Biasoli (1999) destaca que os primeiros especialistas na área de arte eram aqueles 

formados pela Escolinha de Arte do Brasil, mas ressalta que 

 

a lei federal que tornou obrigatório o ensino de artes dificultava a 

assimilação, como professores de arte, dos artistas preparados pelas 

escolinhas, pois é exigido como condição para lecionar a partir da 5ª série, o 

grau universitário, que a grande maioria não tem (BIASOLI, 1999, p. 73). 

 

Para lecionar o componente curricular “Educação Artística”, professores de outras 

áreas do conhecimento foram “habilitados”. Isso porque não havia cursos de graduação na 

área. Diante de tal situação, o governo federal articulou a criação dos primeiros cursos de 

Licenciatura em Educação Artística, que datam de 1973. Sobre tal criação, ressalta Biasoli 

(1999) que 

 

a resolução nº 23, de 23 de outubro de 1973, do Conselho Federal de 

Educação, diz, em seu artigo 1º, que o curso de Licenciatura em Educação 

Artística tem por objetivo formar professores para as atividades, áreas de 

estudo e disciplinas do ensino de 1º e 2º graus relacionadas com o setor da 

arte. Já o artigo 2º define que o curso de educação artística é estruturado 

como licenciatura de 1º grau, de curta duração, ou como licenciatura plena, 

ou, ainda, que abrange simultaneamente ambas as modalidades, de acordo 

com os planos das instituições que o ministrem. Há, entretanto, o Parágrafo 

Único, que aponta para uma diferenciação entre as licenciaturas, uma vez 

que a licenciatura de 1º grau, no caso a de curta duração, deve proporcionar 

habilitação geral em educação artística, e a licenciatura plena, além dessa 

habilitação geral, deve conduzir a habilitações específicas em artes plásticas, 

artes cênicas, música e desenho (BIASOLI, 1999, p. 74). 

 

 

Dessa forma, surgem os cursos de licenciatura curta com duração de dois anos. Esses 

cursos compreendiam um currículo básico e pretendiam formar um professor de arte capaz de 

lecionar música, artes plásticas e teatro, tudo ao mesmo tempo. Criou-se a imagem de um 

professor que deveria dominar todas as linguagens artísticas de forma competente. Para 

Barbosa, 

estão produzindo professores inócuos, uma vez que os administradores 

pretendem formar em dois anos, um professor que, por lei (Lei 5. 692, de 

1971), ensinará, obrigatoriamente e ao mesmo tempo, artes visuais, música e 

teatro a alunos da primeira à oitava série e até mesmo alunos de segundo 

grau (BARBOSA, 2002 b, p.48).  

 

Somado a isso, faltavam os fundamentos, as orientações teórico-metodológicas e até 

mesmo uma bibliografia específica. Sobravam, por outro lado, listas de atividades, de 

exercícios e de materiais.  
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Tal contexto retrata, por um lado, a preocupação de ter-se um profissional habilitado 

para ministrar as aulas de arte, mas, por outro, revela a fragilidade dessa formação que em 

pouco tempo pretendia qualificar um profissional em linguagens artísticas tão distintas. Os 

cursos foram implantados e, em geral, executados como um laissez-faire, um deixar fazer 

“qualquer coisa”, comprometendo o ensino e a aprendizagem da arte. 

Fora do contexto universitário, o Movimento das Escolinhas de Arte continuava a 

promover um ensino de arte que viabilizasse a livre expressão do aluno. Ao longo de toda a 

década de 1970, as Escolinhas de Arte continuavam a oferecer “cursos de artes para crianças e 

adolescentes e cursos de arte-educação para professores e artistas” (BARBOSA, 2005b, p. 

10).   

No final da década de 80, mais precisamente em 1989, em Porto Alegre, o Grupo 

Empresarial Ioschpe, que atuava na área de autopeças e componentes ferroviários, dá início a 

um projeto intitulado Projeto Arte na Escola. Numa parceria com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul e com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, sob a 

coordenação das professoras Analice Dutra Pillar e Denyse Vieira, o projeto tem início a 

partir de uma pesquisa-ação em 18 (dezoito) escolas públicas e particulares, com o objetivo de 

validar o uso de um vídeo sobre a Metodologia Triangular, sistematizada pela professora Ana 

Mae Barbosa. O Projeto Arte na Escola nasce, então, tendo como acervo uma videoteca 

documental sobre artes visuais.  

Em 1995, o Projeto Arte na Escola já contempla 15 (quinze) Polos, abrangendo mais 

de 250 (duzentos e cinquenta) municípios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Paraíba e Pará. E sua videoteca já conta com um amplo material educativo que 

acompanha os vídeos a serem emprestados aos professores. Seis anos depois, é lançado o site 

“Arte na Escola” e, em 2003, o agora Instituto Arte na Escola lança o kit educacional “Arte 

br”, composto por reproduções de obras presentes em museus de todo o Brasil, acompanhados 

de material de apoio ao professor. Esse material foi distribuído para bibliotecas, museus, 

espaços culturais, organizações não escolares e escolas de todo o país. A partir dos 

pressupostos teóricos da Abordagem Triangular, em que se inter-relacionam o fazer artístico, 

a leitura da imagem e a contextualização histórica. A atual Rede Arte na Escola, materializa 

projetos educacionais em arte por todo o país, buscando qualificar professores e 

arte/educadores através de seminários, encontros, cursos e criando materiais de apoio acerca 

do ensino da arte nos diversos espaços educacionais brasileiros. Segundo Ioschpe (2004), a 

Rede Arte na Escola efetiva-se por 
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políticas que dêem o choque de qualidade que nossa educação precisa em 

todos os seus níveis. Estas políticas, no entanto, devem buscar nos bancos de 

tecnologia sociais do Terceiro Setor soluções criativas e genuínas, 

referendadas por seus atores. Mesmo porque é na intersecção do Terceiro 

Setor com as demais forças vivas da comunidade que se encontra a energia e 

a crença pessoal que gera soluções sustentadas para fazer frente ao que se 

apresenta como um fracasso historicamente determinado. O Brasil que tem 

futuro se encontra nesta intersecção (IOSCHPE, 2004, p.12). 

 

 

E na atualidade? Quais estudos vêm teorizando a prática formativa de professores de 

arte e arte/educadores? Buscando responder a essa questão, Araújo Silva e Araújo (2006, 

2007a, 2007b) produziram uma série de pesquisas que procuraram estabelecer o estado do 

conhecimento da temática da formação de professores para o ensino de arte. Essas pesquisas 

estão presentes em diferentes fontes, tais como dissertações, teses, periódicos especializados, 

congressos e encontros de pesquisa. Dentre os aspectos (ainda) silenciados na literatura 

educacional desse campo, tais autores afirmaram que os estudos, pesquisas e/ou reflexões 

sobre a formação do arte/educador que atua em organizações educacionais não escolares, tais 

como as ONGs, os museus e galerias de arte, hospitais, livrarias e as instituições culturais de 

uma forma geral, ainda são insipientes, apesar da presença/materialização de práticas 

artísticas/culturais nesses espaços.   

Essa constatação reafirma a necessidade de nossa pesquisa, que procurará 

compreender como vem ocorrendo a formação do arte/educador que atua com o ensino de arte 

nas organizações do Terceiro Setor. Assim, buscaremos amenizar essa lacuna na literatura 

educacional brasileira. Compreendemos que outras pesquisas também se materializaram no 

país, o que nos impulsionam a reafirmar que os estudos voltados à arte e ao seu ensino vêm, 

paulatinamente, crescendo, no intuito de responder a algumas questões, como também, 

provocar outras. Podemos concluir que a formação dos professores e arte/educadores que 

atuam com o ensino de Arte é uma preocupação do campo da educação e, desde a década de 

1950 do século passado, já é possível encontrar registros de ações de formação inicial e/ou 

continuada, materializada tanto por espaços não formais, como formais de ensino. 

No próximo capítulo, empreenderemos uma breve trajetória histórica do ensino de arte 

no país, desde a chegada dos primeiros colonizadores. Apesar de muitos autores (ARAÚJO 

SILVA, 2005; BARBOSA, 2002 a; CARVALHO, 2005a; BIASOLI, 1999; entre outros) já 

terem construídos trajetórias históricas sobre o ensino de Arte no contexto brasileiro, 

questionamos: em quais momentos a educação não formal contribuiu, diretamente, com a 

história do ensino de Arte no nosso país? Tal questão será abordada na próxima secção. 
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2.1 Os primeiros registros do ensino de Arte no Brasil 

 

A presença dos Jesuítas, a partir de 1549, inicia a arte na educação brasileira. O ensino 

de arte tem início nos processos não formais, caracterizados pelo ensino da arte nas oficinas 

de artesãos, juntamente com o ensino da língua portuguesa, da doutrina cristã, da leitura e da 

escrita.  

Isso não significa afirmar que a arte não existia até então, pois as diversas populações 

indígenas aqui existentes articulavam, vivenciavam e transmitiam saberes os mais diversos, 

difundidos pela oralidade e numa legítima e intrínseca relação com a vida. Conforme 

Nascimento (2008, p.43), 

 

de acordo com o sexo e a idade, a transmissão cultural dos Tupinambás 

processava-se pela oralidade, nos contatos pessoais. O aprender vivendo era 

a tônica principal. Tratava-se de uma educação integrada à vida social, 

pautada na junção entre o dizer e o mostrar, falar e agir coerentemente. 

  

Com objetivos de catequização, disciplinamento e/ou domínio cultural, as oficinas de 

artesãos habilitavam os nativos para a execução de talhas, pinturas, esculturas as quais iriam 

ornamentar as igrejas e demais construções que estavam sendo erguidas pelo país.  O canto e 

a música instrumental também eram ensinados em algumas situações e visavam à ilustração 

de missas, como também buscavam atrair outros povos indígenas. De modo geral, o ensino 

das artes e ofícios afastava os “indígenas do convívio com a cultura nativa, com a finalidade 

de desarticulá-los culturalmente e de transfigurá-los subjetivamente” (NASCIMENTO, 2008, 

p. 40). 

O ensino das oficinas de artesãos, dessa forma, buscava aprimorar a formação de 

ourives, pintores, escultores, construtores, músicos e cantores, para atender à urgente 

demanda de serviços do processo de colonização. O ensino e a formação artística 

materializados nesse período concretizavam a colônia e refletiam os interesses e 

características do Barroco.  

O Barroco é um termo utilizado pelos historiadores de arte para designar o estilo 

predominante do período de 1600 a 1750 na Europa, em especial na Itália e na Espanha. 

Segundo Janson e Janson (1996), seu sentido original refere-se às expressões “irregular”, 

“contorcido” e/ou “grotesco”, expressões hoje em desuso. O consenso aponta que o estilo 

barroco “nasceu” em Roma, com caráter religioso. “Assim, tem-se alegado que o estilo 
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barroco exprime o espírito da Contra-Reforma (...) um movimento dinâmico de auto-

renovação no interior da Igreja Católica” (JANSON E JANSON, 1996, p. 250). 

No Brasil, o estilo Barroco desenvolveu-se nos séculos XVIII e XIX, época em que já 

estava abandonado pelos artistas europeus. No Brasil, o Barroco está intimamente associado à 

religião católica, e as construções de inúmeras igrejas comprovam essa relação. Proença 

(1999) aponta duas linhas distintas no Barroco brasileiro: a primeira está nas regiões 

enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, com igrejas ricamente construídas, 

talhas recobertas por camadas de ouro, por exemplo; a segunda se encontra nas regiões onde 

não havia nem açúcar, nem ouro e em que as construções são bem mais modestas e de autores 

cujos nomes são poucos conhecidos.  

Os modelos do Barroco brasileiro eram trazidos/inspirados do/no Barroco europeu. 

Junto a isso, havia uma enorme precariedade das matérias-primas e dos 

equipamentos/ferramentas utilizados. Apesar dessas condições, os artesãos alternavam e/ou 

transfiguravam os modelos impostos pelos jesuítas substituindo-os por modelos do cotidiano 

da colônia. Surgiu, assim uma espécie de “Barroco brasileiro”, fato que pode ser largamente 

apreciado nas construções religiosas desse período nos estados do Rio de Janeiro, de 

Pernambuco, da Bahia e de Minas Gerais. Sobre essa questão, diz Nascimento (2008) que, 

 

embora a submissão ao modelo europeu fosse preponderante, isto não 

significou que a produção cultural na colônia tenha ficado restrita, apenas, à 

cópia. Os índios, na qualidade de hábeis pintores e escultores, apropriaram-

se das técnicas européias para, também, representarem, sutilmente, seus 

valores e tradições (NASCIMENTO, 2008, p. 43). 

 

Essa articulação entre os padrões europeus e os padrões indígenas denota uma 

resistência à imposição cultural. Esse “Barroco brasileiro”, recheado pela fauna, flora e tipos 

humanos locais, será rapidamente desprezado e desvalorizado pela elite que começa a se 

afirmar no país e pelos processos de ensino formal de arte que estão por efetuar-se.  

Nascimento (2008), num meticuloso estudo sobre o ensino de arte nesse período, 

aponta que “o menosprezo em relação à arte na educação, que ainda hoje perdura” (p.39) tem 

suas raízes fincadas nesse momento histórico. Relata como eram concedidos prêmios e títulos 

aos “bons alunos”, ou seja, àqueles que, sem contestação, seguiam as normas e os modelos 

impostos pelos jesuítas. Ainda segundo esse autor, foi Manoel da Nóbrega que fundou 

espaços destinados à instrução dos índios e, em especial, às crianças indígenas. Nascimento 
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informa que, após a morte de Nóbrega, em 1570, tanto os programas de ensino das artes e 

ofícios como também da música foram excluídos, passando-se a priorizar a leitura e a escrita.   

Nas conclusões a que chega em seu estudo, o autor revela que o ensino da colônia era 

estratificado e 

 

forjava estudantes de acordo com a condição social e econômica. As 

infâncias pobres eram projetadas para atender à manufatura; a infância de 

classe média, à manutenção da ordem social; a infância do príncipe, para 

administrar e usufruir as riquezas. Para cada protótipo de infância, o 

jesuitismo projetava programas, disciplinas e conteúdos específicos 

(NASCIMENTO, 2008, p. 46). 

 

Ainda conforme o autor, o ensino das artes e dos ofícios, 

reforçava a produção artística em consonância com as necessidades do 

templo católico, das reduções e associações ou irmandades. A temática 

religiosa e a configuração formal advinham de um modelo europeu. A 

execução da arte era um auxílio da graça divina. Dominar múltiplas 

habilidades, garantindo uma produção artística condizente com a temática 

católica e com modelos europeus, era o que deveria desejar saber mestres 

jesuítas e aprendizes (NASCIMENTO, 2008, p. 46).   

 

De modo geral, era esse o modelo de educação jesuítica do período do descobrimento 

e das primeiras ocupações até meandros de 1759, quando, por razões políticas e 

administrativas, esses sacerdotes deixaram o país. Não houve, todavia, nenhum outro sistema 

de ensino estruturado para suplantar a rede escolar jesuítica, que permaneceu sem grandes 

alterações até a vinda de D. João VI ao Brasil.  

Conforme Barbosa (2002 a, p.24) entre as propostas do Marquês de Pombal, estava “a 

criação de aulas públicas de geometria”. Em 1771 essa disciplina passou a ser ministrada na 

capitania de São Paulo, e em 1799 na capitania de Pernambuco. Nesse mesmo Estado, no 

Seminário Episcopal de Olinda, que foi fundado por Azeredo Coutinho, no ano de 1800, o 

desenho era matéria obrigatória no currículo. Ainda segundo essa autora, “no que diz respeito 

ao Desenho, foram criados cursos de Desenho Técnico em 1818, no Rio de Janeiro e em 

1817, em Vila Rica e na Bahia, que não tiveram grande sucesso” (idem, p. 25).   

Também no âmbito da educação formal, a referência fundamental para a compreensão 

do ensino de arte no Brasil é a chegada da Missão Artística Francesa trazida em 1816, por 

Dom João VI e formada por nomes reconhecidos e valorizados na Europa, como Joachim 

Lebreton (1760-1819), Jean-Baptiste Debret (1768-1848), Nicolas Antonie Taunay (1755-
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1830), Grandjean de Montigny (1776-1850), Charles Pradier (1786-1848), entre outros. 

Chefiados por Lebreton, os artistas dessa Missão inauguraram, em 12 de agosto de 1816, a 

Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro. Essa instituição teve seu nome 

alterado para Academia Real de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, por um 

decreto de 12 de outubro de 1820. Um mês depois, por um decreto de 23 de novembro de 

1820, a instituição teve seu nome alterado para Academia de Artes. Em 1826 passa a 

designar-se por Academia Imperial de Belas Artes e, após a Proclamação da República, 

passou a ser denominada de Escola Nacional de Belas Artes.  

Os membros da Missão Artística Francesa tinham uma orientação neoclássica, e foi 

essa orientação que passou a conduzir o modo de ensinar a arte. O Neoclassicismo foi um 

movimento historicamente situado na metade do século XVIII e nas primeiras décadas do 

século XIX. Exaltava o retorno das formas, dos gêneros, das técnicas e das concepções dos 

modelos greco-romanos e do Renascimento. 

Também denominada de Academicismo, a proposta Neoclássica trouxe para as 

Academias um ensino de arte baseado nos valores racionais. O desenho, a pintura e a 

escultura Neoclássica visavam à valorização e à representação do homem e de seus ideais 

com realismo, equilíbrio da composição e harmonia do colorido. 

Com a construção de um espaço fechado voltado à educação, o ensino de arte passou a 

ignorar a conexão entre o estudo e a vida cotidiana. Isso porque o ponto forte da Academia 

era o desenho, a valorização da cópia fiel da realidade e a utilização/valorização dos modelos 

europeus. Conforme Barbosa (2002 a, p.19), 

  

aqui chegando, a Missão Francesa já encontrou uma arte distinta dos 

originários modelos portugueses e obra de artistas humildes. Enfim, uma arte 

de traços originais que podemos designar como barroco brasileiro. Nossos 

artistas, todos de origem popular, mestiços em sua maioria, eram vistos pelas 

camadas superiores como simples artesãos, mas não só quebraram a 

uniformidade do barroco de importação, jesuítico, apresentando contribuição 

renovadora, como realizaram uma arte que já poderíamos considerar como 

brasileira. 

 

O Brasil, especialmente Minas Gerais, vivia naquele tempo uma explosão do Barroco, 

mas o Neoclassicismo trazido pelos franceses é que foi assumido pelas elites e classes 

dirigentes como o que havia de mais moderno a ser ensinado/aprendido. A arte adquiriu 

conotação de luxo, somente ao alcance de uma elite privilegiada que desvalorizava as 

manifestações artísticas que não seguiam esses padrões. Segundo Reis (2005, p.88), 
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a contratação da Missão Artística por parte de D. João VI deixava claro, 

portanto, a estratégia dos ideólogos da Corte Portuguesa no sentido de 

sistematizar o conhecimento científico e cultural em terras colonizadas para 

fins do aparelhamento do Estado. Dessa forma, mais do que substituir o 

passado colonial, a Missão Artística Francesa haveria de produzir 

conhecimento, estabelecer um método científico de trabalho e uma 

hierarquia disciplinar capaz de reproduzir os ensinamentos e tutti quanti 

necessitasse o governo para compor as bases formativas de um Sistema de 

Belas-Artes que correspondesse aos seus objetivos hegemônicos. Assim, 

entre pintores, escultores, gravadores, arquitetos, gravadores de medalha, 

engenheiros mecânicos, estereotomistas, mestres em construção naval, 

cartógrafos, mestres em carpintaria e em serralheria e ferreiros, cerca de uma 

centena e meia de pessoas aportaram no Rio de Janeiro em 20 de março de 

1816.  

 

Sobre o ensino proposto e realizado na Academia Imperial de Belas Artes, Araújo 

Silva (2005, p.41) ressalta que na “orientação neoclássica predominava basicamente o 

exercício formal da produção de figuras, do desenho do modelo vivo, do retrato, da cópia de 

estamparias, obedecendo a um conjunto de regras rígidas”. É importante frisar que o ensino 

de arte ministrado na Academia estava voltado a um pequeno público, que podia pagar e, 

dessa forma, desfrutar dele.  

Barbosa (2002 b), ao construir uma cronologia do ensino de arte no Brasil, revela que, 

entre os anos de 1870 e 1901, tem início uma intensa propaganda da importância do ensino do 

desenho na educação popular. Historicamente, o país vivia fatos econômicos, políticos e 

sociais importantes, como a abolição do trabalho escravo (1888) e a Proclamação da 

República (1889). As propostas para a educação no país passavam por inúmeras discussões e 

transformações, e essas decisões afetavam, evidentemente, o ensino de arte. Todavia, o ensino 

desenvolvido tanto nas escolas primárias como nas escolas secundárias (nomenclatura do 

período) se resumia ao ensino do Desenho. 

Na Escola de Belas Artes, correntes positivistas e liberais concordavam que o ensino 

de arte era importante para a construção de uma nova ordem econômica e social, apesar de 

apresentarem divergências quanto às propostas e efetivações de suas concepções.  

A proposta dos liberais, que teve como principal representante Rui Barbosa, era que o 

desenho constituía uma importante matéria do currículo das escolas primárias e secundárias, 

pois colaborava com a preparação do povo para o mercado de trabalho. Ainda assim, esse 

ensino tinha como intenção a cópia de modelos americanos, ingleses ou belgas, sem qualquer 

preocupação com a cultura e a produção já existente no país. De acordo com Barbosa (2002 a, 

p.44-45), a política liberal 
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se dirigia para a função prática de enriquecer economicamente o país. Este 

enriquecimento só seria possível através do desenvolvimento industrial, e a 

educação técnica e artesanal do povo era por ele [Rui Barbosa] considerada 

uma das condições básicas para este desenvolvimento.  

 

Para Rui Barbosa, a educação artística seria uma importante base para a educação 

popular e, a partir dos princípios/modelos estrangeiros (em geral), e da educação americana 

(em particular), pretendia implantar aqui a disciplina de desenho em todo o curso secundário, 

segundo Barbosa (2002 a).   

A proposta dos positivistas concebia o ensino de arte como importante por tratar das 

questões morais do indivíduo. Entre outras propostas, os positivistas defenderam a extinção 

da Academia e uma completa reorganização do ensino de Arte. Para eles, “a arte era encarada 

como um poderoso veículo para o desenvolvimento do raciocínio desde que, ensinada através 

do método positivo, subordinasse a imaginação à observação identificando as leis que regem a 

forma” (BARBOSA, 2002 a, p. 67).  

Tendo-se tomado como principal fundamento os princípios filosóficos de Augusto 

Comte, acreditava-se que o ensino de arte era um poderoso meio para o desenvolvimento do 

raciocínio e da racionalização da emoção, como já exemplificado anteriormente. Dentre suas 

propostas educacionais, Augusto Comte prescreve que, para as crianças entre 07 (sete) e 08 

(oito) anos de idade até a puberdade, deve-se ministrar “uma educação estética livre, embora 

não inteiramente espontânea, baseada no ensino da poesia, música e desenho” (BARBOSA, 

2002 a, p. 68).   

Com a Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891, que (entre outras 

questões) instituiu o regime federativo no país, foi transferida para os Estados a 

responsabilidade pela educação primária. Barbosa (2002 a) aponta que o Estado de São Paulo 

foi um dos poucos que procurou efetivar uma educação com princípios mais integrais. Nas 

duas primeiras décadas do século XX, o Estado de São Paulo tornou-se pioneiro nas ações 

relacionadas à educação primária e Normal (destinada à formação de professores), como 

também na educação profissional.  

A aproximação do desenho com a Psicologia foi, paulatinamente, resultando em 

atitudes de curiosidade e/ou respeito com o grafismo da criança e as reformas do ensino 

público que se seguiram buscaram materializar uma nova educação/concepção estética. 
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2.2 A modernidade no ensino de Arte no Brasil 

 

Nos primeiros anos do século XX, o ensino de arte sofre influência da pedagogia 

experimental. Tem início uma preocupação e uma investigação sobre as características da 

infância, como também quanto à preservação e à valorização da espontaneidade natural delas. 

Surgem as primeiras compreensões de que é necessário que a criança se expresse livremente, 

sem a interferência do desenho do adulto, sem modelos a serem copiados.  

A modernidade no ensino de arte desperta a partir da Semana de Arte Moderna 

(Semana de 22) ocorrida em São Paulo. Mário de Andrade e Anita Malfatti realizavam, 

respectivamente, estudos sobre a criança e seu desenvolvimento, em especial de seu grafismo, 

como também, cursos em que a livre expressão era o eixo da proposta de ensino. Ao estudar 

sobre a modernidade do ensino de arte brasileiro, Barbosa (2002 a, p. 111-112) afirma ser 

possível 

 

concluir que a aproximação inicial do Desenho com a Psicologia no Brasil 

resultou principalmente na configuração de uma atitude de respeito para com 

o grafismo da criança, na idéia do desenho infantil como um produto interno 

refletindo a organização mental da criança, a estruturação de seus diversos 

aspectos e seu desenvolvimento. Entretanto, a valorização da arte infantil 

como produto estético, ou melhor, o reconhecimento dos valores estéticos da 

arte infantil ligados ao seu espontaneísmo somente teve lugar com a 

introdução da cultura brasileira às correntes expressionistas, futurista e 

dadaísta da arte contemporânea, através da Semana de Arte Moderna de 

1992, em São Paulo. 

 

Ainda conforme Barbosa (2002 a, p. 112), Anita Malfati e Mário de Andrade, 

importantes nomes do Modernismo brasileiro, deram grande contribuição “para a valorização 

estética da arte infantil e para a introdução de novos métodos de ensino de Arte baseados no 

deixar fazer que explorava e valorizava o expressionismo e o espontaneísmo da criança”. 

Mário de Andrade atuava na Universidade do Distrito Federal e em outras Instituições, 

onde realizava estudos e pesquisas sobre a compreensão da criança como sujeito portador de 

potencialidades criativas, que deveriam ser estimuladas e incentivadas.  Já Anita Malfatti em 

seu ateliê, ou seja, num ambiente não escolar, inovava e fomentava concepções sobre a arte 

infantil. Para ambos, o professor, antes considerado centro do ensino e do ensino de arte, 

deveria passar a ser mais um espectador da obra de arte infantil. Caberia a ele (ao professor), 

dessa forma, preservar e permitir a autêntica e livre produção infantil.  
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Na década de 1930 chega ao país e dissemina-se um movimento de renovação 

educacional denominado de “Escola Nova”, liderado pelos educadores Nereu Sampaio e 

Anísio Teixeira. Essa concepção, inspirada nas produções do filósofo Jonh Dewey, entre 

outras preposições, considerava que o aluno deveria ser pensado/tratado como sujeito de seu 

próprio saber. Sobre isso, Azevedo diz que 

 

[...] nela a criança não era pensada como miniatura de adulto, mas deveria 

ser valorizada e respeitada em seu próprio contexto, com sua forma peculiar 

de pensar/agir no mundo, possuindo uma capacidade expressiva original, 

comunicando-se por meio de seu gesto-traço, seu gesto-teatral e seu gesto-

sonoro (AZEVEDO, 2000, p.37).  

 

Em 1948, como já mencionado, no Rio de Janeiro, é fundada a Escolinha de Arte do 

Brasil, pelos artistas plásticos Augusto Rodrigues, Margareth Spencer e Lúcia Valentim. A 

Escolinha de Arte do Brasil foi a pioneira de outras 140 (cento e quarenta) escolinhas abertas 

por todo o país, pela América Latina e até em Portugal. As Escolinhas de Arte valorizavam a 

arte como livre-expressão e difundiam a importância da arte tanto no ensino escolar como no 

não escolar.  

Essas Escolinhas, que passaram a constituir o Movimento das Escolinhas de Arte 

(MEA), realizavam atividades artísticas nas mais diversas linguagens (artes plásticas, música, 

dança e teatro) e, também, discutiam e executavam um pioneiro e relevante ensino de arte 

inclusivo com crianças portadoras de necessidades físicas e mentais especiais. 

Além da valiosa contribuição de teóricos, psicólogos, educadores e artistas nacionais, 

as bases conceituais que marcaram o Movimento das Escolinhas de Arte tinham como eixo os 

estudos e as pesquisas de Herbert Read e Viktor Lowenfeld.  

Herbert Read é considerado a principal referência da proposta pedagógica do MEA. 

Sua principal obra, Educação através da Arte, traduz os eixos formativos e de interesse do 

MEA. Nessa obra, o autor aponta os três eixos de atividades para a Educação através da Arte, 

que até a atualidade são consideradas fundamentais: a autoexpressão, a observação e a 

apreciação. Segundo Azevedo (2000, p.57), “muitas das idéias de Read contribuem 

decisivamente para uma compreensão da Arte/Educação pós-moderna, sendo necessário o 

revisitar a história que construímos até nossos dias, interligando fragmentos de teorias e 

diferentes autores”.  
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Lowenfeld também influenciou a proposta desenvolvida pelo MEA. Com sua obra o 

Desenvolvimento da Capacidade Criadora, contribuiu decisivamente para a compreensão do 

desenvolvimento da expressão gráfica da criança. Para Azevedo (2000, p. 57) “o trabalho de 

Lowenfeld „caiu como uma luva‟ para a proposta do MEA, porque valoriza a vitalidade do 

gesto-traço da criança, opondo-se claramente à concepção de ensino convencional, que 

valoriza a informação sem significado para a criança”.  

Utilizando-se não só dos argumentos e dos estudos desses autores como também de 

muitos outros, o MEA “começou a tentar convencer a escola comum da necessidade de deixar 

a criança se expressar livremente usando lápis, pincel, tinta, argila etc.” (BARBOSA, 2008 a, 

p. 5). 

No âmbito do ensino formal, nessas primeiras décadas do século XX, as disciplinas de 

desenho, trabalhos manuais, música e canto orfeônico faziam parte dos programas das escolas 

primárias e secundárias, e, salvo exceções, ainda concentravam o conhecimento na 

transmissão de padrões e modelos das classes sociais dominantes. Valorizam-se 

principalmente as habilidades manuais, os dons artísticos, os hábitos de organização e 

precisão, mostrando ao mesmo tempo uma visão utilitarista e imediatista da arte.  

A disciplina de desenho, apresentada sob a forma de desenho geométrico, desenho 

natural e desenho pedagógico, caracterizava-se pela busca e predominância de reproduções 

naturalistas e figurativas das formas. As atividades de teatro e dança não estavam incluídas no 

currículo escolar como práticas obrigatórias e somente eram utilizadas quando faziam parte 

das festividades escolares na celebração de datas festivas. O teatro era utilizado com uma 

única finalidade: a apresentação.  

Com a influência da Escola Nova, algumas concepções passam a ser superadas. 

Compreendendo que na proposta dessa Escola a pedagogia concentra-se no aluno, as aulas, tal 

como as de arte, passaram a permitir a livre expressão e a valorização do processo do trabalho 

infantil. O papel do professor era, agora, o de permitir para que o aluno se expressasse de 

forma o mais espontânea possível. Valorizar a criatividade era o lema das aulas de arte. 

Passou-se a se preocupar menos com os resultados e mais com o processo. 

No período entre 1958 e 1963, “a educação dá um passo decisivo em direção à sua 

emancipação. Fato este relacionado com a abertura política, social e econômica da sociedade 

da época” (BARBOSA, 2002 b, p. 44). Essa abertura política, social e econômica da 

sociedade brasileira proporcionou uma renovação cultural por todo o país. No campo da 

Educação, especificamente em 1961, veio a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 4. 024/61). A Universidade de Brasília, criada nesse período, além da preocupação com a 
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compreensão e o avanço da cultura brasileira e sobre as bases de um modelo humanista de 

ensino, dava ao ensino de arte um relevante papel, com estudos e pesquisas voltados para a 

“educação através da arte”.  

As concepções de educação de Paulo Freire também repercutiam por todo o país. 

Segundo Barbosa (2002 b, p.47), 

 

a abordagem antropológica de Freire, consolidada no seu método de 

libertação através da “conscientização”, constitui uma conquista objetiva em 

direção à independência da educação. É o único modelo educacional que 

pode ser considerado realmente brasileiro. 

 

Em 1964, com o Golpe Militar, os avanços e as conquistas até então alcançadas, tanto 

no âmbito do ensino formal, como das práticas formativas no campo não formal, sofrem uma 

ruptura. “[...] instala-se o modelo tecnocrático, e predomina a preocupação pela quantificação 

como sistema de controle e expansão” (BARBOSA, 2002 b, p. 48).    

 

 

2.3 O ensino de Arte e suas denominações 

 

O ensino de arte, ao longo de sua história no contexto brasileiro, recebeu algumas 

denominações. A primeira delas foi o “ensino de arte e ofícios”, diretamente relacionada às 

primeiras escolas jesuíticas, que propunham um ensino baseado na cópia e reprodução de 

modelos.  

Com a presença da Missão Artística Francesa no Brasil e, por consequência, da 

criação da Academia Imperial de Belas Artes, esse ensino passa a receber o nome das 

linguagens artísticas específicas: ensino de Música, por exemplo, ou de técnicas (ensino de 

Desenho, de Pintura, de Escultura, entre outros). Até então, tinha-se um ensino baseado na 

reprodução de modelos europeus, considerados como “boa arte”, enquanto os artistas e as 

manifestações da cultura local, em especial da cultura indígena e negra, eram tidos como 

produtores de uma “arte menor”, mais utilitária, considerada mero artesanato.  

Frange (2003), ao apontar a diversidade das designações da arte e de seu ensino, 

destaca como essa diversidade está diretamente ligada às “concepções artísticas, estéticas e/ou 

educacionais” de cada momento histórico (FRANGE, 2003, p. 36). 
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 Os termos comumente mais utilizados nessa inter-relação entre arte e ensino no Brasil 

são: Educação através da Arte, Educação Artística, Arte e seu Ensino, Arte-Educação e 

Arte/Educação. Vejamos o que significa cada um deles. 

“Educação através da Arte” é uma terminologia criada por Herbet Read na Inglaterra, 

em 1951. O termo foi criado e deu início a um movimento do mesmo nome, que se estendeu a 

vários países, inclusive o Brasil. Read propôs uma educação em que a arte era compreendida 

como um elemento agregador que, perpassando as demais disciplinas, facilitaria e ampliaria a 

aprendizagem pela qualidade cognitiva e múltiplas das linguagens da arte. Para Fusari e 

Ferraz (2001, p. 19), a educação através da arte é 

 

um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser 

humano completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista 

democrático. Valorizando no ser humano os aspectos intelectuais, morais e 

estéticos, procura despertar sua consciência individual, harmonizada ao 

grupo social ao qual pertence. 

 

 

O Movimento das Escolinhas de Arte (MEA) incorpora à sua lógica formativa e as 

suas práticas de ensino as mais significativas contribuições de Read, norteando essas práticas 

por uma concepção de ensino de arte que propunha como eixo a atividade da autoexpressão, a 

atividade da observação e a atividade da apreciação. Read (2001, p. 230-231) explica assim o 

sentido dessas três atividades: 

 

A) A atividade da auto-expressão – o inato do indivíduo precisa comunicar 

seus pensamentos, sentimentos e emoções a outras pessoas. B) A atividade 

da observação – o desejo do indivíduo de registrar suas impressões 

sensoriais, de esclarecer seu conhecimento conceitual, de construir sua 

memória, de construir coisas que auxiliem suas atividades práticas. C) A 

atividade da apreciação – a resposta do indivíduo aos modos de expressão 

que outras pessoas dirigem ou dirigiram a ele, e, geralmente, a resposta do 

indivíduo aos valores do mundo dos fatos – a reação qualitativa aos 

resultados quantitativos das atividades A e B.  

  

Professores, psicólogos, pedagogos, artistas passaram a fazer uso de metodologias que 

tinham como foco a livre-expressão da criança, do adolescente e do jovem.  Não existia, 

então, uma denominação específica para quem estava ensinando, ou melhor, oportunizando o 

contato do aluno com as linguagens artísticas.  
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A expressão “Educação Artística” é um termo oficialmente instituído no país a partir 

da Lei 5.692/ 71, com a criação desse componente curricular. Conforme já apontado 

anteriormente, como não existiam professores habilitados para atuar com a disciplina 

Educação Artística, professores de outras áreas de conhecimento foram “capacitados” para 

ministrar as aulas. O profissional habilitado para dar essas aulas passou a ser, a partir de 

então, o professor licenciado.  

No intuito de resistir e avançar nos processos legislativos e formativos relativos ao o 

ensino de arte, professores e organizações passaram a se reunir por todo o país, a partir da 

década de 80 do século passado, realizando encontros regionais, estaduais e nacionais em que 

se passou a discutir questões sobre arte e vida, arte e educação, arte e cultura, entre outros. 

Associações e núcleos de professores de arte, agora intitulados de “arte-educadores”, 

começaram a se formar por todo o país. A Federação de Arte Educadores (sem hífen e sem 

barra) do Brasil (FAEB) foi uma dessas organizações que, a partir de sua criação, em 1987, 

passou a ter como alguns de seus objetivos os seguintes: 

 

1. Manter o ensino de arte na escola constantemente ameaçado de ser 

cortado nas propostas anteriores à atual LDB e, volta e meia, nas legislações 

atuais; 

2. Rejeitar, denunciar a educação artística polivalente nos cursos de 

quatro anos, como também nos de dois anos; 

3. Ressemantizar a arte, suas especificidades e as relações inter-culturais, 

além das possibilidades interdisciplinares; 

4. Incentivar, ampliar e aprofundar as reflexões sobre arte e Filosofia, 

Arte e Cultura, Arte e Sociedade; 

5. Divulgar, socializar e discutir as pesquisas sobre a arte na 

contemporaneidade e seu ensino (FRANGE, 2003, p. 41-43). 
 

 

A expressão “arte-educação” surge neste contexto na tentativa de conectar Arte e 

Educação, por isso o uso do hífen. O intuito dessa junção era, principalmente, 

 

resgatar as relações significativas entre a Arte e a Educação. As associações, 

os núcleos de arte-educadores e a FAEB, assumem essa nomeclatura, que é 

ainda comumente usada, mas também questionada por muitos professores, 

que  julgam-na inadequada. Por isso, defendem a Arte e seu ensino 

(FRANGE, 2003, p. 45).  

 

 

Frange afirma, ainda, que a expressão arte/educação (com barra) aparece 

posteriormente, por sugestão de um linguista, para desta forma reforçar a ideia de 

imbricamento, contiguidade, terceiro espaço. Segundo essa autora, tal compreensão não é, 
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porém, uma unanimidade. Para ela, “seria mais apropriado o hífen, pois a barra separa os 

termos em vez de inter-relacioná-los” (FRANGE, 2003, p. 45).  

 “Arte e seu Ensino” tem sido a expressão mais comum e utilizada a partir de 1989, 

quando foi realizado na Escola de Comunicação e Arte (ECA) da Universidade de São Paulo 

(USP), o 3º Simpósio Internacional sobre o Ensino da Arte e sua História, no período 

compreendido entre 14 a 18 de agosto de 1989. Tal evento contou com a presença de 49 

(quarenta e nove) professores e pesquisadores internacionais, e de 1. 400 (um mil e 

quatrocentos) inscritos; todos desafiados e desafiando a efetivação de um ensino de arte que 

promovesse relações entre as manifestações da arte produzidas no mundo, no Brasil e nos 

contextos locais. 

A proposta metodológica desse simpósio defendia um ensino que integrasse o fazer 

artístico, a (s) leitura (s) desse fazer, tanto em nível individual como coletivo, e a 

contextualização de todo o processo a partir do conhecimento e/ou de características locais. 

Já na obra Arte/Educação Contemporânea: consonâncias internacionais (2005 c), a 

professora Ana Mae Barbosa utiliza as expressões “ensino da arte” e “arte/educação” como 

equivalentes. Declara ainda essa autora preferir a expressão “arte/educação” com a barra em 

detrimento de “arte-educação”, com hífen. Revela que opta, por essa forma de escrita por 

conta da recomendação de um linguista, segundo o qual a barra atribuiria à expressão maior 

sentido de pertencimento. 

Autores e pesquisadores da arte e do ensino da arte utilizam-se, indistintamente, dos 

termos “arte-educação” e “arte/educação” na atualidade. Por correspondência, adotam-se 

também os termos “arte-educador” ou “arte/educador” para designar-se o indivíduo que atua 

no ensino de arte, seja no âmbito escolar como fora deste.   

Ressaltamos, que nos estudos de Castro (2001) e Carvalho (2005a), já referenciados, a 

arte vem sendo um dos componentes curriculares das organizações do Terceiro Setor, mais 

especificamente das ONGs, no intuito de resgatar as formas autônomas e cidadãs de viver no 

mundo. Carvalho (2005a; 2005b, 2008 e 2009) revela que uma boa parte dos que ensinam 

alguma linguagem artística nas ONGs nem sempre possui a Licenciatura em Educação 

Artística (termo ainda muito utilizado nas Universidades do país) e essa referida autora utiliza 

o termo “educador” para se referir aos que atuam com o ensino das linguagens artísticas nas 

instituições investigadas.    

 Já Azevedo (2009) faz uso da expressão “arte/educador” (com barra) para se referir a 

todo docente que trabalha com arte em sua prática diária, seja ele o professor da educação 

infantil e do ensino fundamental I (que ministram conteúdos curriculares distintos, como 
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Português, Matemática, Ciências e Arte, por exemplo), seja o educador que atua em espaços 

não formais. Esse autor postula que o professor de Arte é aquele “oficialmente habilitado, 

formado nos cursos ainda denominados de Educação Artística” (AZEVEDO, 2009, p. 336) e 

apto a ensinar no Ensino Fundamental II e Médio.  

Sobre essa discussão Pimentel (2010) defende a seguinte distinção: 

 

denomina-se ensino de arte a ação que tem como propósito precípuo o 

ensino/aprendizagem de competências em arte. O espaço curricular escolar é 

o privilegiado para esse ensino [...]. Para o ensino da disciplina Arte a 

professora deve ser especializada em um das expressões artísticas: artes 

visuais/audiovisuais, dança, música ou teatro. Arte/educação refere-se às 

ações em que o foco não é o ensino de arte, mas o uso de atividades artísticas 

como meio para consecução de outros objetivos, comumente de funções 

sociais comportamentais. É o caso da maioria dos trabalhos feitos em 

organizações não governamentais (ONGs), projetos comunitários, etc. 

(PIMENTEL, 2010, p. 179-180).  

 

A arte/educadora Ana Mae Barbosa, num depoimento em vídeo, relata que ao 

participar, em meados da década de 1950, de um curso de preparação para professores 

primárias no Instituto Capibaribe, curso organizado pelos educadores Paulo Freire e Elza 

Freire, a professora Noemia Varela ficou responsável pela disciplina “arte educação” (sem 

hífen e sem barra). Segundo Barbosa, 

 

tínhamos arte educação e com esse nome mesmo. Portanto, quando as 

pessoas pensam que eu criei essa expressão, não é verdade, eu já encontrei o 

nome pronto. Posteriormente, eu botei um hífen, discutindo com Dona 

Noemia Varela, discutindo que o hífen desse mais essa relação dialética 

entre arte e educação. Agora, ultimamente, ando escrevendo com barra 

(arte/educação) porque um linguista corrigiu Lúcia Pimentel, uma ex-aluna 

minha, dizendo que o hífen não dá essa idéia de interelação. Que hoje, a 

linguagem do computador nos dá a barra (/) para significar essa interelação 

bem maior; de que uma coisa está dentro da outra. E eu estou usando, mas 

isso não traz nenhum problema teórico. Essas pessoas às vezes fazem um 

problema: “então, arte educação com hífen ou com barra?”. Tanto faz. Às 

vezes, escrevo com hífen, às vezes com barra, às vezes escrevo separado: 

arte educação (Transcrição da fala da arte/educadora Ana Mae Barbosa em 

depoimento no vídeo: Ana Mae Barbosa: fragmentos de um discurso de 

amor a arte/educação. Vídeo. Maio de 2010).   

 

Diante do exposto, concordamos com a posição de Azevedo (2009) e compreendemos, 

a partir da transcrição da fala da professora Ana Mae Barbosa, que o mais relevante não é a 

nomenclatura, e sim a importância da ação do professor, arte-educador e/ou arte/educador, 

como também a sua contínua formação.  
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Optamos por utilizar a expressão arte/educação para designar as ações desenvolvidas 

pelas ONGs e demais organizações do Terceiro Setor e, por consequência, pelos seus 

arte/educadores. Isso porque os termos arte/educação e arte/educador compreendem o campo 

do ensino das linguagens artísticas, referem-se, então, tanto indivíduos licenciados em cursos 

de Arte como a todos os demais que em suas práticas formativas se utilizam dos conteúdos, 

das metodologias, dos saberes e das práticas artísticas.  

Ressalto, porém, que quando se trata da idéia de determinado autor e/ou período 

histórico, utilizo as expressões usadas por esses autores enunciados, podendo, no decorrer 

deste estudo, aparecerem expressões diversas ligadas à arte e ao seu ensino. 

 

 

2.4 O ensino de Arte no Brasil a partir da década de 80 do século passado 

 

Os anos de 1980 são marcados pelo movimento de organização de professores de arte, 

inicialmente com a finalidade de conscientizar e integrar profissionais, resultando na 

mobilização de grupos de educadores, tanto na educação formal como na não formal. Esse 

movimento permitiu que se ampliassem as discussões sobre o compromisso, a valorização e o 

aprimoramento do professor e se multiplicassem no país novas ideias, que passaram a ser 

difundidas a partir de encontros e eventos promovidos por Universidades, associações de arte-

educadores, entidades públicas e particulares. 

 

A politização dos arte-educadores começou em 1980 na Semana de Arte e 

Ensino (setembro, 15 a 19) na Universidade de São Paulo, a qual reuniu 

2.700 arte-educadores de todo o país. Este foi um encontro que enfatizou 

aspectos políticos através de debates estruturados em pequenos grupos ao 

redor de problemas pré-estabelecidos como a imobilização e o isolamento do 

ensino da arte; política educacional para as artes e arte-educação; ação 

cultural do arte-educador na realidade brasileira; educação de arte-

educadores, e outros (BARBOSA, 2005b, p. 13). 

 

Das discussões ocorridas nesse evento, surgem a necessidade e a urgência de se 

concretizarem organizações e/ou associações dos profissionais de arte no intuito de 

promoverem diálogos, trocas e difusão de experiências, e luta por novos e mais coerentes 

processos de ensino e aprendizagem em arte. A Associação de Arte-Educadores de São Paulo 

(AESP), a Associação de Arte-Educadores do Nordeste (ANARTE), a Associação de Arte-
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Educadores do Rio Grande do Sul (AGA), a Associação dos Profissionais em Arte-Educação 

do Paraná (APAEP), entre outras, surgem no decorrer dessa década. “Estas associações são 

fortes batalhadoras por melhores condições de ensino da arte, negociam com as Secretarias da 

Educação e Cultura, com o Ministério da Educação, com legisladores e líderes políticos” 

(BARBOSA, 2005b, p. 14). 

Até o final da década de 1980 não existiam no país programas de mestrado ou 

doutorado em arte-educação, com exceção da Universidade de São Paulo (USP) que, em 

1982, tinha uma linha de pesquisa em arte-educação dentre as oito linhas da Pós-Graduação 

em Artes da Escola de Comunicação e Arte (ECA) da USP. A referida linha de pesquisa em 

arte-educação contava com a colaboração de professores da Inglaterra e dos Estados Unidos 

para ministrarem as disciplinas. Segundo dados de Barbosa (2005 b), até 1989 havia no país 

uma pessoa com grau de doutorado em arte-educação em artes visuais, duas em teatro-

educação e uma em educação musical, dados esses hoje já superados com a implantação de 

programas de mestrado e doutorado em artes em vários estados brasileiros, como na 

Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o recém criado 

Mestrado em Arte, numa parceria entre os Departamentos de Arte da Universidade Federal de 

Pernambuco e da Universidade Federal da Paraíba. Destacamos, ainda, as muitas pesquisas 

em arte e seu ensino que foram/estão sendo realizadas nos cursos de mestrado e/ou doutorado 

em educação, como o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, por exemplo. 

No âmbito formal de ensino, em 1988, com a promulgação da Constituição, iniciam-se 

as discussões sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 20 

de Dezembro de 1996. Com a lei nº 9. 394/96, revogam-se as disposições anteriores e “o 

ensino de arte constituirá componente obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (LDBEN, 1996, art.26, 2º 

parágrafo). Segundo Nascimento (2008), 

 

a obrigatoriedade do ensino da arte, na LDB (lei 9394/96), só foi possível 

mediante a atuação aguerrida das associações, entidades, de profissionais da 

área e de lideranças políticas de todo o país, que acreditaram na importância 

da escola para a promoção do acesso à arte e à cultura, sem restrição a 

nenhuma modalidade de saber estético e artístico. Sem tal mobilização, essa 

disciplina estaria, hoje, excluída do currículo escolar (NASCIMENTO, 

2008, p.28).  
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Em 1998 são distribuídos entre os professores das redes públicas municipais, estaduais 

e federal, nas várias modalidades de ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). A 

área de conhecimento “Arte” é contemplada como disciplina curricular e com conteúdos, 

conhecimentos, métodos e dispositivos avaliativos próprios.  

No segmento da Educação Fundamental I e II, os PCNs de Arte estão organizados em 

duas partes. Na primeira, são propostos a análise e os devidos encaminhamentos para o ensino 

e a aprendizagem de Arte, contando com um relato histórico sobre o ensino escolar da arte no 

contexto brasileiro e as relações com a produção artística da cultura brasileira. Na segunda 

parte, os PCNs de Arte dão destaque às quatro grandes linguagens artísticas: artes visuais, 

dança, música e teatro. Cada uma dessas linguagens é apresentada com seus relativos 

conteúdos, procedimentos metodológicos e propostas avaliativas.  

As duas partes formam um conjunto que tem como principal iniciativa oferecer aos 

professores de arte um material que possa subsidiar suas práticas educativas em arte. Essas 

práticas devem contemplar aspectos da história da arte, dos elementos das linguagens 

artísticas, da apreciação de obras, objetos e encenações, produção de imagens, peças e 

produtos artísticos e a contextualização desses conhecimentos/produções com os contextos 

sociopolítico, econômico e cultural dos sujeitos envolvidos no processo.  

Ainda na década de 1990, são elaboradas e difundidas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs). As DCNs são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o 

planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE). As DCNs têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 

1996, que assinala ser incumbência da União estabelecer, junto com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, para o ensino 

fundamental e para o ensino médio. Essas diretrizes passaram a nortear os currículos e os seus 

conteúdos mínimos, assegurando uma formação básica comum.  

Compreendidas como um conjunto de definições sobre os princípios, os fundamentos 

e os procedimentos na Educação Básica, as DCNs passam a orientar as escolas brasileiras não 

só em seus sistemas de ensino como também no desenvolvimento e na avaliação de suas 

propostas pedagógicas. Dentre os eixos propostos pelas DCNs, destacam-se os princípios da 

autonomia, da responsabilidade, do exercício da criticidade, da criatividade e da diversidade 

das manifestações artísticas e culturais, como pontos norteadores das ações pedagógicas das 

escolas.  

 



56 

 

As DCNs compreendem, também, que respeitadas as características regionais e locais 

de uma sociedade (cultura, economia e população), os alunos terão o direito de acesso aos 

conteúdos e bens culturais produzidos no contexto mais amplo, universal, mas sem perder o 

significado e a singularidade do contexto específico em que o aluno está inserido.  

As DCNs instituídas para o curso de Licenciatura em Pedagogia estabelecem, por 

exemplo, no seu artigo 4º, que 

 

o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal, na Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. Parágrafo único: As atividades docentes 

também compreendem participação na organização e gestão de 

sistemas e instituições de ensino, englobando: I- planejamento, 

execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; II- planejamento, execução, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 

educativas não escolares; III- produção e difusão do conhecimento 

científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares 

e não escolares (Resolução CNE/CP nº1/2006). 

 

A partir do registrado acima, nota-se a preocupação com uma formação profissional 

que torne o docente apto a exercer funções tanto nos contextos formais como não formais de 

ensino, tendo em vista, entre outros fatores, o crescente campo de ação/trabalho nas 

organizações não formais.  A mesma diretriz, no seu artigo 5º, evidencia que o egresso do 

curso de Pedagogia deverá estar apto (entre tantas outras coisas) a “trabalhar, em espaços 

escolares e não escolares, na produção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do 

desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo” (idem). 

No que se refere às DCNs para os cursos de arte, apontamos, inicialmente, que cada 

área artística (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) possui suas próprias diretrizes. Tais 

diretrizes buscam materializar um curso superior que contemple a especificidade de cada 

linguagem artística – e não mais a polivalência instituída pela Lei 5.692/71.  As referidas 

diretrizes regulamentam os cursos de graduação que formam licenciados e bacharéis. A 

estrutura das DCNs contemplam aspectos como: a) perfil do formando/egresso/profissional; 

b) competências, habilidades, atitudes; c) habilitações e ênfase; d) conteúdos curriculares; e) 

organização do Curso; f) estágio e atividades complementares; g) acompanhamento e 

avaliação. Alguns aspectos estão destacados a seguir.  
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As DCNs para as Artes Visuais no que se refere às competências e às habilidades a 

serem desenvolvidas/adquiridas pelos alunos, destacam que o aluno deve estar apto para 

“atuar nos diferentes espaços culturais, especificamente em articulação com instituições de 

ensino específico das artes visuais” (Resolução CNE/CES, 01/2009).  

As DCNs de Música também dispõem sobre tal habilidade, instituindo que o formando 

deve “atuar nos diferenciados espaços culturais e, especialmente, em articulação com a 

instituição de ensino específico de música (Resolução CNE/CES, 02/2004). 

  Podemos inferir que por “diferentes espaços culturais” as diretrizes compreendem 

tanto espaços de ensino formal, escolar, como espaços não formais, como ONGs, museus, 

hospitais, livrarias etc. 

As DCNs para o curso de Dança não fazem quaisquer referências quanto a tais 

habilidades e competências. Nas DCNs da área do Teatro, tais habilidades e competências 

instituem que o formando deve construir a “capacidade de coordenar o processo educacional 

de conhecimentos teóricos e práticos sob as linguagens cênica e teatral, no exercício do ensino 

do teatro, tanto no âmbito formal como em práticas não formais de ensino” (Resolução 

CNE/CES, 04/2004). As DCNs para o curso de Teatro, dessa forma, faz referência direta à 

formação do indivíduo para atuar nas diversas organizações do Terceiro Setor.  

Para os cursos de licenciatura, as DCNs das quatro áreas artísticas, no que se refere ao 

Projeto Político-Pedagógico dos respectivos cursos, destacam que o estágio supervisionado a 

ser vivenciado pelo aluno deve ser ministrado em “em diferentes formas e condições de 

realização”, o que nos leva a inferir que as práticas de estágio devem materializar-se tanto em 

espaços formais como não formais de ensino. 

Verificamos, assim, a preocupação das DCNs e, por consequência, dos cursos de 

Licenciatura em Artes, nas suas respectivas áreas, que o aluno vivencie e esteja preparado 

para atuar em diferentes âmbitos educativos. Isso porque, na atualidade, não é possível uma 

educação formal, não formal ou informal sem arte, pois é “impossível o desenvolvimento 

integral da inteligência humana sem o pensamento divergente, o pensamento visual e o 

conhecimento representacional que caracterizam a arte” (BARBOSA, 2005 b, p. 5). 

O ensino de arte, então, deve ser conceitual e metodologicamente revisto tanto nas 

escolas do infantil, do ensino fundamental e médio, como nas universidades, nos centros 

profissionalizantes, nos museus, nos centros culturais, nas organizações do Terceiro Setor, 

nos Movimentos Sociais, enfim, em qualquer lugar onde a arte esteja. 
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Como se pode perceber, o percurso histórico do ensino de Arte no Brasil não se fez, 

exclusivamente, no âmbito da educação formal, escolar. Ao contrário, as ações educativas dos 

jesuítas nas Escolas de Artes e Ofícios e as ações formativas das Escolinhas de Arte e do 

Movimento das Escolinhas de Arte foram de indiscutível relevância. 

Diante do exposto compreendemos que a história do ensino de Arte no nosso país teve 

início com processos não formais de ensino e chega à atualidade com a institucionalização 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e, mais recentemente, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Muitas questões ainda se apresentam, até porque não se pode imaginar que apenas 

a educação formal dará conta das múltiplas dimensões dos indivíduos. Por isso, a educação 

formal e a não formal não podem se distanciar; ao contrário, devem dialogar. É necessário 

compreender o campo de atuação, das possibilidades e dos limites dessas dimensões 

educativas. Essas questões serão, portanto, abordadas no capítulo que se segue.   
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3 EDUCAÇÃO: FORMAL, NÃO FORMAL E INFORMAL 
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A educação tem sido proclamada como uma das áreas mais importantes para enfrentar 

os desafios da exclusão social que ocorre por todo o nosso país e por todo o mundo. A 

Constituição Brasileira estabelece no artigo 205, que  

 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (Brasil, 1988, Título VIII; Cap. III; art. 205). 

 

 

Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei de nº 9. 394 

de 20 de Dezembro de 1996, já no artigo 1º do capítulo primeiro, que trata da Educação, diz 

que 

a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (Brasil, 1996, Título I; Cap. I; art. 1). 

 

 

Ambos os documentos determinam, conforme podemos perceber, que a educação é de 

responsabilidade tanto das instituições formais, como dos contextos não formais. Desse modo, 

podemos concluir que tanto o conceito de educação foi se ampliando como também o papel 

social da escola.  

A educação existe/existiu em contextos e sob formas as mais diversas. Deste modo, 

pode-se afirmar que não existe um modelo único de educação e que a escola não é o único 

lugar onde ela se materializa. Segundo Brandão (2007), 

 

a educação existe onde não há a escola e por toda parte podem haver redes e 

estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde 

ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e 

centralizado (BRANDÃO, 2007, p. 13). 

 

Esse autor entende que os saberes de uma comunidade, os saberes próprios dos 

homens, mulheres, sacerdotes, artesãos etc., envolvem situações pedagógicas interpessoais, 

familiares e/ou comunitárias, espaços onde ainda sequer tenham surgido a escola (como 

atualmente conhecemos), seus profissionais específicos (entre eles o professor) e suas 

metodologias. Ou seja, mesmo onde não existe a escola, grupos humanos distintos 

criaram/criam situações para ensinar às crianças, aos adolescentes e aos jovens os saberes 

necessários para o ideário de homem ou mulher dessas mesmas sociedades. “O ensino formal 
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é o momento em que a educação se sujeita à pedagogia - a teoria da educação” (BRANDÃO, 

2007, p.26), momento em que aparecem a escola, o aluno e o professor.  

No que se refere ao âmbito do não formal esse termo passou a ser popularizado a partir 

do final da década de 60 do século passado, com a publicação da obra de P. H. Coombs, The 

World Educational Crisis, em 1968. Nessa obra, Coombs enfatiza a necessidade de serem 

desenvolvidos meios educativos que se diferenciem das práticas escolares convencionais. As 

expressões “informal” e “não formal” são, indistintamente, utilizadas para designar esse 

amplo campo do que não seria escolar.  

Posteriormente, com o intuito de refinar e melhor delimitar esse novo campo 

educativo, Coombs e seus colaboradores propuseram a distinção entre três tipos de educação: 

a formal, a não formal e a informal. Coombs e Ahmed, com a obra Attacking Rural Poverty: 

How Non-Formal Education Can Help, de 1974, passaram a definir esses conceitos da 

seguinte forma:  

 

a educação formal compreenderia o „sistema educacional‟ altamente 

institucionalizado, cronologicamente graduado e hierarquicamente 

estruturado que vai dos primeiros anos da escola primária até os últimos da 

universidade. A educação não formal toda atividade organizada, sistemática, 

educativa, realizada fora do marco do sistema oficial, para facilitar 

determinados tipos de aprendizagem a subgrupos específicos da população, 

tanto adultos como infantis e a educação informal, um processo, que dura a 

vida inteira, em que as pessoas adquirem e acumulam conhecimentos, 

habilidades, atitudes e modos de discernimento por meio das experiências 

diárias e de sua relação com o meio (COOMBS, 1975, p.25 apud TRILLA, 

2008, p.32-33).  

   

Gohn (2008 a) revela que, até os anos 1980, a educação não formal era um campo que 

não tinha grande relevância no contexto brasileiro, tanto entre as políticas públicas quanto 

entre os profissionais da educação, e declara que a partir da já citada obra de Coombs e 

Ahmed, passa a existir uma preocupação em diferenciar as características intrínsecas desses 

campos educacionais.  

Utilizando-se da mesma classificação de Coombs e Ahmed, Gohn (2006), por meio de 

uma análise comparativa, busca diferenciar a educação formal da educação não formal, com o 

objetivo de melhor compreendermos essas categorias.  

Segundo Gohn (2006), a educação formal é aquela que acontece nas escolas, sejam 

elas de natureza governamental ou privada. São essas instituições que estão devidamente 

regulamentadas, certificadas e organizadas, segundo as diretrizes nacionais, estaduais e/ou 

municipais de ensino.  O ensino formal tem como uma de suas principais metas o ensino e a 
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aprendizagem dos conteúdos historicamente construídos, sistematizados e normatizados. 

Espera-se que inseridos nas escolas, os alunos possam apreender acontecimentos, conceitos, 

em áreas de conhecimento as mais diversas e, também, desenvolvam a habilidade em transpor 

esses conhecimentos para o cotidiano, ajudando na solução de problemas e situações as mais 

diversas. 

Retomando o que já foi dito anteriormente, ressaltamos que a educação formal tem 

local específico para acontecer: as escolas. Além disso, possui um tempo específico, conforme 

podemos constatar no texto seguinte: 

 

a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns: I – a carga horária mínima anual 

será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de  

efetivo trabalho escolar, excluído o tempo  reservado  aos exames  finais, 

quando houver (LDBEN, nº9. 394 de 20 de Dezembro de 1996, art. 24, 

inciso I). 

 

 

 O ensino da educação formal está organizado pela relação idade/série ou por ciclos. É 

o que observamos no fragmento abaixo transcrito: 

 

a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com 

base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar (LDBEN, nº 9. 394 de 20 de Dezembro de 1996, art. 23).  

 

 

Além disso, a educação formal possui certificações e titulações. Os professores são, 

nessa esfera, os profissionais devidamente habilitados para exercerem/operacionalizarem o 

ensino. 

A escola sempre teve em seu contexto histórico e, também, em seu contexto atual, a 

meta de transmitir os saberes históricos e relevantes para inserção do indivíduo na sociedade 

da qual faz parte. Todavia, diante das demandas e das urgências sociais, outros espaços foram 

surgindo, esses também com funções educativas. Esses novos espaços passaram a ser 

compreendidos como os da educação não formal. Se até a década de 1980 este não foi um 

campo prioritário das políticas públicas do nosso país, pois todas as atenções sempre 

estiveram focalizadas nas redes formais de escolarização, é atualmente, um campo que passou 

a ser valorizado por dar importância aos valores culturais que articulam as ações dos 

indivíduos. 
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Mas o que caracteriza a educação não formal? Para Gohn (2008a, p.7), 

 

ela aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em processos 

organizativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas no chamado 

Terceiro Setor da Sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizações 

não governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área 

social; ou processos educativos frutos da articulação das escolas com a 

comunidade educativa, via conselhos, colegiados etc. 

 

 

Segundo Trilla (2008), a educação não escolar sempre existiu. O autor revela que a 

partir do século XIX, por conta de fatores diversos, a educação passou a ser 

identificada/reduzida à escolarização. Diz ainda que 

 

a escola é uma instituição histórica. Não existe desde sempre nem nada 

garante sua perenidade. Foi e é funcional a certas sociedades, mas o que é 

realmente essencial a qualquer sociedade é a educação. A escola constitui 

apenas uma de suas formas, e nunca de maneira exclusiva (TRILLA, 2008, 

p.17). 

 

 

O olhar sobre a educação não formal surge em decorrência de vários fatores sociais, 

econômicos, políticos, entre outros, que implicaram novas necessidades educacionais e 

possibilidades de satisfazer a essas necessidades.  

A seguir, reproduzimos um quadro elaborado por Afonso (1992) e apresentado por 

Gohn (2008 a). Nesse quadro é possível observar um confronto entre as características da 

aprendizagem promovida pelas escolas tradicionais e a proporcionada pelos espaços de 

educação não formal. 
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Quadro 01: Comparativo entre a aprendizagem nas escolas tradicionais e nas associações 

democráticas para o desenvolvimento 

 

Tipos de Aprendizagem 

 

 

Escolas Tradicionais 

Associações Democráticas para o 

Desenvolvimento 

 

Apresentam um caráter compulsório. 

 

Apresentam um caráter voluntário. 

 

Dão ênfase apenas à instrução. 

 

Promovem sobretudo a socialização. 

 

Favorecem o individualismo e a 

competição. 

 

Promovem a solidariedade. 

 

Visam à manutenção do status quo. 

 

Visam ao desenvolvimento. 

 

Preocupam-se essencialmente com a 

reprodução cultural e social. 

 

Preocupam-se essencialmente com a 

mudança social. 

 

São hierárquicas e fortemente 

formalizadas. 

 

São pouco formalizadas e pouco ou 

incipientemente hierarquizadas. 

 

Dificultam a participação. 

 

Favorecem a participação. 

 

Utilizam métodos centrados no professor-

instrutor. 

 

Proporcionam a investigação-ação e 

projetos de desenvolvimento. 

 

Subordinam-se a um poder centralizado. 

 

São por natureza formas de participação 

descentralizada. 

 

Nota-se, a partir das características acima registradas, que os modelos de 

aprendizagem nas escolas tradicionais, formais, enfatizam os aspectos mais racionais, muitas 

vezes inibindo a autêntica participação/vida cidadã, enquanto que as aprendizagens 

materializadas nas associações democráticas (ONGs, Organizações da Sociedade Civil - OCS, 

Movimentos Sociais - MS) se definem por compreenderem várias dimensões: a aprendizagem 

política dos direitos; a capacitação para o trabalho; o desenvolvimento de habilidades e 

potencialidades; a participação do indivíduo nos problemas coletivos e cotidianos; a 

capacitação dos indivíduos para se tornarem cidadãos do mundo; a busca por abrir e integrar o 

indivíduo nas relações de seu entorno; a tese de que se aprende no mundo da vida por 

compartilhamento de experiências. 
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A educação não formal ocorre em ambientes e situações de interações coletivamente 

construídos. Segundo as diretrizes de determinados grupos e/ou propostas, não é organizada 

por séries/classes/conteúdos; atua sobre os aspectos subjetivos do grupo, a partir das 

necessidades e questionamentos que inquietam e/ou despertam interesse; desenvolve laços de 

pertencimento, que podem colaborar para o desenvolvimento da autoestima, do 

empoderamento; e fundamenta-se em critérios de solidariedade e identificação por interesses 

comuns, buscando efetivar processos de construção da cidadania coletiva. 

Entre os possíveis resultados da educação não formal, espera-se a consciência e a 

organização de como se deve agir em grupos, a construção do sentimento de pertencimento a 

determinada localidade e a solidariedade com a comunidade, a valorização de si e 

reconhecimento de todos os indivíduos como iguais (enquanto seres humanos), apesar das 

diferenças raciais, religiosas, de gênero e culturais. Tem como proposta metodológica o 

questionamento da vida cotidiana, e seus conteúdos emergem dos temas que se colocam como 

necessidades, carências, desafios, obstáculos ou ações empreendedoras a serem concretizadas. 

Os seus conteúdos, portanto, não são dados a priori, e sim construídos no processo de 

interação entre os sujeitos e contextos envolvidos.  

Enquanto na educação formal são os professores devidamente habilitados que 

conduzem o processo de ensino e de aprendizagem, na educação não formal têm-se os agentes 

mediadores, que podem ser denominados como educadores, facilitadores, monitores, entre 

outros. Esses agentes carregam ideologias, visões de mundo, projetos, conhecimentos 

acumulados, que se confrontam com os dos demais participantes do processo formativo e 

através do diálogo, tentam amenizar os conflitos e fortalecer as ações solidárias. 

A educação não formal não está isenta de lacunas. A falta de formação específica de 

seus educadores, por exemplo, pode se constituir numa dessas lacunas. Mesmo possuindo a 

experiência da vida, faz-se necessária a aquisição de outras habilidades e conhecimentos. É 

cada vez mais necessário que os indivíduos que realizam práticas nos processos não formais 

de educação sistematizem as metodologias utilizadas nas ações do cotidiano, como também, 

seus instrumentos de avaliação das ações realizadas. 

Por fim, a educação não formal tem como objetivos/eixos a educação para a justiça 

social, a educação para os direitos humanos, sociais, políticos, culturais; a educação para a 

liberdade, para a igualdade, para a democracia, uma educação contra a discriminação e 

voltada ao exercício da cultura e para a manifestação das diferenças culturais. Uma educação 

voltada para o ser humano como um todo, um sujeito cidadão do mundo. 
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Park (2007) apresenta como em qualquer campo do conhecimento vão existir a 

produção, o uso e a ressignificação de termos a serem utilizados pelos indivíduos ligados a 

determinadas esferas. Ela diz que 

 

os termos absorvidos para comporem o campo da educação não formal 

trazem consigo um imaginário de sentidos que implica formas de se 

relacionar com o conhecimento, nos modos de fazer educação e da relação 

educador-educando, mais ou menos abertas, flexíveis, criativas, 

transgressoras, transformadoras ou conservadoras. (PARK, 2007, p.23).  

  

 

A autora elenca cerca de 120 (cento e vinte) termos ligados ao 

vocabulário/interesse/universo da educação não formal. Dentre esses termos, destacamos os 

seguintes: atuação social em rede, construção de identidades, cultura popular, protagonismo, 

responsabilidade social, voluntariado. Park denuncia, também, o risco de esses termos serem 

utilizados dentro das organizações como meros clichês e ressalta os sentidos mais autênticos 

para esses itens lexicais. Dessa forma, as palavras não são apresentadas como meros verbetes, 

mas como uma teia de sentidos e significados a serem buscados/incorporados pelas ações 

desenvolvidas nessas instituições em suas práticas formativas.  

Em hipótese alguma, adverte Gohn (2006), compete à educação não formal substituir 

ou competir com a educação formal. Ela deve articular-se a ela, complementando-a, 

ampliando-a. Educação formal e não formal devem, pois, visar a uma educação integral, digna 

e justa, voltada ao pleno exercício da cidadania.  

Gohn (2006) nos chama a atenção para a utilização do termo “não formal” que, às 

vezes, aparece como sinônimo de “informal”.  Segundo a autora, a educação não formal é 

aquela que se tem “no mundo da vida”, através dos processos de compartilhamento de 

experiências, em espaços e ações coletivas, enquanto a educação informal compreende todo o 

aprendizado do indivíduo no decorrer de seu processo de socialização, ou seja, em casa, na 

rua, com os amigos, no museu etc.  

A educação informal é aquela em que os pais, os vizinhos, colegas, os meios de 

comunicação e os membros da religião, por exemplo, são participantes ativos. Esse tipo de 

educação ocorre em ambientes espontâneos, onde as relações sociais se desenvolvem segundo 

gostos, preferências e vontades. Mesmo não sendo organizada e seus conhecimentos não 

sendo sistematizados, ela desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e 

de se expressar, seguindo os valores e as crenças dos grupos os quais se frequentam e/ou aos 

quais se pertence. 
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A educação informal, por fim, atua no campo das emoções e dos sentimentos. É um 

processo permanente, que acontece no cotidiano e orienta as formas de pensar e agir dos 

indivíduos nela envolvidos.  Segundo Gohn (2008 a), 

 

o que diferencia a educação formal da informal é que na primeira existe a 

intencionalidade de dados sujeitos em criar ou buscar determinadas 

qualidades e/ou objetivos. A educação informal decorre de processos 

espontâneos ou naturais, ainda que seja carregada de valores e 

representações, como é o caso da educação familiar (p. 100). 

 

Essa divisão entre a educação formal, não formal e informal não é fixa, ao contrário, é 

fluida e os campos e formas de ação podem/devem interagir. No cotidiano, o sujeito circula 

nessas dimensões, deixando nelas marcas de si e levando delas experiências as mais diversas. 

A educação é um processo holístico e contínuo. Seu fim último não deve ser o da 

simples acumulação das experiências e conhecimentos do indivíduo, e sim uma combinação 

em que as experiências e conhecimentos construídos no âmbito dos vários contextos devem 

estar em interação constante. As relações entre a educação formal, não formal e informal, 

mesmo que não apareçam explicitamente, se dão, portanto, de maneiras diversas. Elas podem 

ter uma relação de complementaridade, no sentido de que a formal atende mais objetivamente 

aos aspectos da intelectualidade, oferecendo conteúdos gerais aos indivíduos, enquanto que as 

demais atendem aos aspectos mais afetivos e/ou sociais.  

Pode ocorrer, também, de a educação não formal assumir as tarefas que são próprias 

do sistema formal (o que acontece, por exemplo, no Brasil, onde os programas educacionais 

não formais foram/são utilizados como alternativas de urgência à situação de exclusão de 

serviços da educação formal). Mas o inverso também acontece, ou seja, o sistema educacional 

assume a função de suprir “conteúdos” que deveriam ser transmitidos/vivenciados pelas 

demais instâncias. 

Essas três dimensões da educação podem, também, se reforçar e/ou colaborar entre si. 

Bibliotecas que fazem ações de divulgação e estímulo aos hábitos de leitura, por exemplo, 

estão colaborando com o aprendizado da escola. Um passeio ao campo, num outro exemplo, 

pode reforçar os conteúdos das ciências naturais que foram estudados em sala de aula.  

Trilla (2008) ressalta que, nas boas propostas educativas, tanto no campo formal, 

como no não formal e no informal, existe (deve existir) a vontade de construir pontes entre as 

várias dimensões da formação humana. Diz ele: 
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as instituições educacionais formais deveriam incrementar o uso dos 

recursos não formais e informais que estão a sua disposição. Em sentido 

inverso, também teriam de prestar seu apoio para o desempenho de outras 

funções educacionais, culturais e sociais [...]. No marco da educação formal, 

deveriam ser valorizadas e reconhecidas as aquisições que os indivíduos 

realizam em contextos não formais e informais [...]. Deveriam adequar-se 

plataformas que permitissem e promovessem a coordenação entre instâncias 

educacionais formais, não-formais e, quando fosse o caso, informais, de 

modo a otimizar a complementaridade já comentada e evitar duplicidades 

desnecessárias (TRILLA, 2008, p. 51-52). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que, apesar das peculiaridades intrínsecas à educação 

formal, à não formal e à informal, esses três tipos de educação convergem para uma dimensão 

ainda maior e mais relevante: a formação do ser humano de modo integral, que se relaciona 

equilibradamente com as suas várias dimensões e com os vários contextos onde está inserido. 

Isso porque: 

a escola deixou de ser o único lugar de preparação para a vida ativa, porque 

a própria vida está se transformando em uma escola de aprendizagem. Dessa 

realidade não podemos deduzir uma absorção da segunda pela primeira, mas 

uma coexistência, porque ambas se necessitam. Da primeira, são 

imprescindíveis os fundamentos básicos, de onde se devem integrar as novas 

aprendizagens; da segunda recebemos experiências, informações e o 

estímulo para ir pondo em dia continuamente os conhecimentos e suas 

aplicações nos âmbitos em que nos desenvolvemos. Em conseqüência, os 

tradicionais conceitos de “ensinar” e “aprender” estão ficando defasados 

porque implicam situações pontuais no tempo, em conteúdos limitados e em 

âmbitos tradicionalmente estabelecidos. Neste mundo em transformação, 

onde as novas tecnologias afetam e incidem na sociedade que as 

desenvolveu, os conceitos de “aprender a aprender”, de aprender a inovar, de 

aprender a mudar passaram a ocupar um lugar privilegiado do serviço 

educativo (ROMANS, 2003, p. 144). 

 

 

Assim, pode-se apontar que o principal objetivo da educação não formal não pode ser 

o de substituir a educação formal. Ao contrário, educação formal, não formal e informal 

devem complementar-se na efetivação da formação integral dos indivíduos.   

Conforme apresentado no decorrer deste capítulo, o campo da educação não formal é 

abrangente e relevante, e vai se materializar no chamado Terceiro Setor. Compreender o que é 

e quais as mais relevantes características do Terceiro Setor é, portanto, a meta do próximo 

capítulo.  
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4 O TERCEIRO SETOR E SUA ABRANGÊNCIA 
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A expressão “Terceiro Setor” possui múltiplos significados. Na cultura americana, por 

exemplo, é associada a ideia de “associações voluntárias”, enquanto, na Inglaterra, tem mais 

proximidade com o termo “filantropia”, “caridade”.  

Para Gohn (2008 b), o Terceiro Setor adquire importância estratégica nas últimas 

décadas, principalmente após a II Guerra Mundial, quando o mundo inteiro passa a se 

articular no intuito de auxiliar, de diferentes formas, a população excluída e desprovida de 

bens. Com perfis e finalidades as mais diversas, ora atuando no campo político, social, 

ambiental ou educacional, as organizações que compõem esse setor tornaram visíveis os 

grupos sociais que até então estavam esquecidos e/ou desconsiderados, como o das crianças, 

dos jovens e dos idosos.  

A expressão “Terceiro Setor” passou a ser utilizada como forma de distingui-lo do 

primeiro setor (que corresponde ao que é público) e do segundo setor (que abrange as 

atividades do mercado). Trata-se, dessa forma, de um amplo campo de atuação que não é 

governo, nem é empresa; que não deseja submeter-se às lógicas governamentais, nem às do 

mercado. Segundo Cardoso (2005), o Terceiro Setor 

 

inclui o amplo espectro das instituições filantrópicas dedicadas à prestação 

de serviço nas áreas de saúde, educação e bem estar social. Compreende 

também as organizações voltadas para a defesa dos direitos de grupos 

específicos da população, como as mulheres, negros e povos indígenas, ou 

de proteção ao meio ambiente, promoção do esporte, da cultura e do lazer. 

Engloba as múltiplas experiências de trabalho voluntário, pelas quais 

cidadãos exprimem sua solidariedade através da doação de tempo, trabalho e 

talento para causas sociais. Mais recentemente temos observado o fenômeno 

crescente da filantropia empresarial, pelo qual as empresas concretizam sua 

responsabilidade e compromisso com a melhoria da comunidade 

(CARDOSO, 2005, p. 8).  

 

 

Para Rifkin (2005), o Terceiro Setor é, na verdade, o Primeiro Setor. Esse autor 

explica que, quando se estabelece a civilização, estabelece-se, primeiro, a comunidade. A 

comunidade é o espaço onde o indivíduo inicialmente se articula e se apropria enquanto 

sujeito, e é a partir da comunidade que grupos se mobilizam e criam o comércio e o governo. 

Comércio e governo aparecem como formas de organização da comunidade, e não o inverso. 

Conforme Rifkin, 

 

neste século, invertemos o raciocínio e passamos a crer numa idéia bizarra 

de que, de início, criamos um mercado forte, pois isso ajuda a construir uma 

comunidade forte. Isso é completamente falso. Antes, surge a comunidade; 

posteriormente, começa-se a comerciar, aparece o mercado, depois surge o 

governo (RIFKIN, 2005, p. 21).  
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A expressão “Terceiro Setor” é comumente utilizada nos Estados Unidos junto a 

outras expressões, dentre as quais duas se destacam: a primeira delas se diz como 

“organizações sem fins lucrativos” (non profit organizations), o que designa um tipo 

específico de organização em que os benefícios financeiros não podem ser distribuídos entre 

seus diretores e associados; a segunda expressão refere-se a “organizações voluntárias”, que 

têm sentido complementar à primeira. Se não podem receber os benefícios materiais pelas 

ações que realizam, seus integrantes exercem ação não remunerada. São dessa forma, “puro 

ato de vontade de seus fundadores” (FERNANDES, 2005, p.25). 

Na Inglaterra, a expressão “Terceiro Setor” está associada à noção de “caridade” 

(charities). Compreende e enfatiza o aspecto da doação e relaciona-se, diretamente, com os 

aspectos de uma ação religiosa. Outro termo que pode ser ainda associado a essa expressão é 

“filantropia” e até mesmo “mecenato”. 

 Na Europa Continental, para designar o campo do Terceiro Setor, predomina a 

expressão “organizações não governamentais”, diretamente ligada às Nações Unidas e assim 

chamadas as organizações internacionais que não representavam o governo e que 

estabeleciam acordos e parcerias destinados à promoção do desenvolvimento dos países do 

então Terceiro Mundo. Segundo Fernandes (2005), é esta compreensão que vai ser 

incorporada no Brasil, mais particularmente a partir da década de 1970. 

Os dados da Receita Federal do ano de 1991 revelam que, de um universo aproximado 

de 200 mil organizações sem fins lucrativos, no Brasil, a maior parte delas (77%) era 

composta por “associações” que se distribuíam entre associações beneficentes e assistenciais, 

recreativas e esportivas, culturais, científicas e educacionais.   

Em 2004, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Associação Brasileira de Organizações 

Não-Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), 

revelou que em 2002 eram 276 mil fundações e associações sem fins lucrativos no país.  

Tais instituições geram empregos para 1,5 milhões de pessoas e são, ao mesmo tempo, 

instituições voluntárias, autônomas e privadas, constituídas por cidadãos que se reúnem 

livremente em torno de objetivos que lhes sejam comuns. Mas os dados obtidos ainda são 

muito frágeis, visto que não há um acompanhamento sistemático do crescimento e da atuação 

desse setor. Tal fragilidade é ressaltada, inclusive, pela não obtenção de dados mais recentes.  

No Brasil, a atividade do Terceiro Setor tem início com a Igreja Católica que passou a 

realizar atividades filantrópicas, em geral voluntárias, nos campo da saúde e da educação. 

Essas ações fundamentavam-se, então, nos valores da caridade cristã.  
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Reconhecendo a natureza ampla e múltipla do Terceiro Setor, Fernandes (2005) 

aponta que uma das características que definem o Terceiro Setor é o fato de as associações 

fazerem contraponto às ações do governo. As organizações do Terceiro Setor, portanto, 

exercitam/exemplificam a ideia de que os princípios de igualdade, justiça, bem estar, entre 

outros, são de responsabilidade de todos e não só das políticas públicas.  

Outra característica é que o universo do que se denomina de Terceiro Setor também se 

opõem às ações do mercado. Apesar da notória e significativa presença do dinheiro nas 

relações humanas e da relevância dele na concretização das ações/relações nos campos da 

educação, da saúde, da cultura, do entretenimento, o Terceiro Setor sinaliza como essas 

relações não satisfazem e/ou não se limitam à esfera do lucro, pois há interesses e 

necessidades que o mercado não consegue satisfazer, por afetarem os aspectos simbólicos, 

subjetivos e/ou afetivos dos indivíduos. As entidades que dão vida ao Terceiro Setor vão, 

então, pressionar a cultura empresarial, mercantil, para que se tornem mais conscientes das 

próprias limitações e, ao mesmo tempo, mais abertas aos resultados de longo prazo. 

Fernandes (2005) ainda destaca que o Terceiro Setor promoveu uma visão mais 

integradora da vida pública. Políticas públicas, mercado e sociedade civil não se excluem, 

mas se complementam. “Sem o Estado, as ações do Terceiro Setor sucumbiriam na anarquia” 

(FERNANDES, 2005, p. 31). Por outro lado, é o Terceiro Setor que se articula, exige do 

governo a eficiência na execução de suas atribuições. Se, de um lado, existe a possibilidade da 

aquisição de lucro, de outro, o Terceiro Setor aponta também a possibilidade de obtenção de 

outros tipos de lucro. É, dessa forma, “mais rico em eficácia simbólica (com a sua relevância) 

do que em resultados quantitativos” (p. 32).  

A perspectiva de integrar as ações e dimensões entre esses três setores não exclui 

conflitos, que existem, inclusive, no interior de cada um deles; tensões as mais diversas que 

devem ser resolvidas ou, pelo menos, equilibradas na dinâmica social. 

A complementaridade entre o Estado, o mercado e o Terceiro Setor pode dar-se, ou 

não, pode ser mais, ou menos, eficaz. Sua sorte depende de múltiplos fatores; alguns 

previsíveis, outros não. “Entre esses fatores de combinatória imponderável está a própria 

crença de que a integração é possível e desejável”    (FERNANDES, 2005, p. 32). 

Pensar sobre o Terceiro Setor, por fim, significa reunir numa mesma classe conceitual 

atividades tão distintas que, no passado, poderiam até ser vistas como antagônicas ou mesmo 

como contraditórias. Um significativo estudo sobre esse setor foi realizado por Coelho (2005). 

Nesse estudo, a autora revela que, apesar das muitas denominações utilizadas para 

exemplificar o Terceiro Setor (organizações sem fins lucrativos, organizações voluntárias, 
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ONGs, associações comunitárias, redes solidárias, entre outros), na verdade elas significam 

coisas distintas. Segundo essa autora, tal multiplicidade de denominações demonstra a falta de 

precisão conceitual e revela a diversidade de organizações existentes.  

Além de não fazerem parte do Estado e de não terem fins lucrativos, Coelho (2005), a 

partir dos estudos de Lester Salamon e Helmuth Anheier, acrescenta que as organizações que 

compõem o Terceiro Setor são estruturadas, compreendendo, por isso, organizações que 

possuem um quadro de pessoal responsável por exercer funções com rotinas/tarefas 

planejadas e padronizadas. Além disso, essas organizações são autogovernadas e envolvem 

alguns serviços voluntários. Essa autora ainda destaca que, no Brasil, a expressão 

“organização não governamental” tem sido mais utilizada para denominar o Terceiro Setor, 

sendo ambos usados como sinônimos por alguns autores. Todavia, esse setor é bem mais 

amplo, “há uma infinidade de associações e fundações que estão sob as asas da mesma 

normatização e possuem as mesmas características básicas: sem fins lucrativos, em função de 

um bem coletivo, não governamental” (COELHO, 2005, p. 65).    

A autora ainda faz uma distinção entre as organizações do Terceiro Setor e os 

Movimentos Sociais. Apesar de existirem características comuns (os movimentos sociais não 

são governamentais, não têm fins lucrativos, são autogovernados, por exemplo) e embora 

organizações não governamentais e/ou associações civis, em alguns casos, tenham surgido da 

ação dos próprios movimentos sociais, esses não podem ser considerados como Terceiro 

Setor por “não possuírem uma estrutura formal feita para perdurar no tempo. Movimentos 

sociais são episódicos e contextuais e as organizações do Terceiro Setor, ao contrário, vieram 

para ficar” (COELHO, 2005, p. 77).  

Gohn (2003) também evidencia que a principal diferença entre as organizações e os 

movimentos sociais é que, enquanto os primeiros são institucionalizados, os segundos não o 

são. Mesmo quando se trata de organizações com relações internas bem informais, que são 

pouco burocratizadas, elas possuem uma ação contínua, enquanto que os movimentos sociais 

não, pois 

 

eles têm fluxos e refluxos, não são exatamente estruturas funcionais. São 

aglomerados polivalentes, multiformes, descontínuos, pouco adensados, não 

necessitam compromisso com a eficácia operacional, a não ser algum tipo de 

resultado para suas bases.  Eles não têm de fazer balancetes, prestar contas 

ou pagar funcionários (GOHN, 2003, p.49). 
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Apesar de episódicos, os movimentos sociais no contexto brasileiro vêm trilhando por 

diversas áreas.  Segundo Gohn (2010 a), eles atuam em movimentos que giram em torno das 

seguintes temáticas: 1) movimentos sociais ao redor da questão urbana (moradia, violência 

urbana, educação, saúde, setor de transportes, por exemplo); 2) movimentos sociais em torno 

do meio ambiente (tanto nos meios urbanos como rurais); 3) movimentos identitários e 

culturais (questões de gênero, etnia, gerações, por exemplo); 4) movimentos de demandas na 

área do direito; 5) movimentos ao redor da questão da fome; 6) mobilizações e movimentos 

sociais na área do trabalho; 7) movimentos decorrentes das questões religiosas; 8) 

mobilizações e movimentos rurais; 9) movimentos sociais no setor de comunicação; e 10) 

movimentos sociais globais.  

Nesse estudo, Gohn (2010 a) se propõe a definir e caracterizar essa vasta área de 

atuação dos movimentos que, neste estudo, apesar do nosso profundo interesse, não será 

possível contemplar, tendo em vista o foco desta pesquisa. Mas vale ressaltar que os 

movimentos sociais atuam nas várias dimensões da vida social, econômica, política e cultural, 

localizam-se no seio da sociedade civil e se constituem como uma das chaves centrais na 

construção/efetivação da democracia brasileira.  

Como esta pesquisa se debruça sobre duas organizações que fazem parte do Terceiro 

Setor e considerando-se o que constitui (em boa parte) o Terceiro Setor no Brasil - 

associações, fundações e organizações não governamentais -, faz-se necessário apontar 

algumas características gerais e singulares dessas expressões e de seus respectivos campos de 

atuação. Deter-nos-emos nessas três dimensões por compreendermos que elas darão uma 

melhor compreensão/contribuição a este estudo.  

 

 

4.1 As Associações  

 

As “associações da sociedade civil” ou “organizações da sociedade civil” (OSC) são 

termos popularmente utilizados e passaram a ser entendidos como sinônimos de organização 

que atua no Terceiro Setor, ou ainda, denominam as organizações de natureza privada e sem 

fins lucrativos. As OSC existentes no país atuam em diferentes campos, como nas áreas de 

saúde, educação, arte, cultura, assistência social, defesa dos direitos e das minorias. Essas 

organizações  
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atuam sempre em favor de uma coletividade, amparando e promovendo 

segmentos da população menos favorecida como idosos, crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e social, gestantes, portadores de 

deficiência, etc. São organizações de direito privado, atuando segundo 

interesse público, ou seja, aquelas que promovem o bem da sociedade em 

geral ou o bem comum (VILLAS BOAS,  2007, p. 219-220). 

 

 

As OSC, depois de constituídas, podem requerer títulos e certificados, o que lhes 

permitirá usufruir de alguns benefícios fiscais, como o certificado de utilidade pública, o 

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, a certificação de fins filantrópicos ou, 

ainda, qualificarem-se como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).  

As OSCIP, segundo a Lei nº 9.790 de 23 de março de 1999, também denominada de 

Lei do Terceiro Setor, estabeleceu uma disciplina jurídica para as entidades sem fins 

lucrativos. Em seu artigo 1º, qualifica como OSCIP 

 

as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os 

respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos 

instituídos na Lei. Considerando-se sem fins lucrativos, a pessoa jurídica de 

direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo 

objetivo social (www.terceirosetor.org.br). 

 

 

O título de OSCIP é facultativo a qualquer organização da sociedade civil que deseje 

tê-lo. Para isso, evidentemente, a organização deverá enquadrar-se nos critérios estabelecidos 

pela Lei nº 9.790/99. Dentre esses critérios, destacam-se as finalidades propostas no artigo 3º, 

o qual determina que, para ser uma OSCIP, a organização deverá ter, dentre suas metas, uma 

das seguintes: 

 

I- Promoção da assistência social; II- promoção da cultura, defesa e 

conservação do patrimônio histórico e artístico; III- promoção gratuita da 

educação; IV- promoção gratuita da saúde; V- promoção da segurança 

alimentar e nutricional; VI- defesa, preservação e conservação do meio 

ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; VII – promoção do 

voluntariado; VIII- promoção do desenvolvimento econômico e social e 

combate à pobreza; IX- experimentação, não lucrativa, de novos modelos 

sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego 

e crédito; X- promoção de direitos estabelecidos, construção de novos 

direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; XI- promoção 

da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 

outros valores universais; XII- estudos e pesquisas, desenvolvimento de 

tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e 
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conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades ora 

mencionadas (www.terceirosetor.org.br). 

 

 

 Uma vez qualificada como OSCIP, a organização poderá firmar termo de parceria 

com o poder público para a materialização de suas atividades. Para Villas Boas (2007), a lei 

que criou a OSCIP é “considerada um marco histórico” (p. 222). Isso porque o “Estado 

reconhece explicitamente o caráter público em organizações não estatais, e com isso, passa a 

admitir a contribuição efetiva das organizações da sociedade civil na atenção do interesse e 

necessidades públicos” (idem). 

Essas organizações surgem da iniciativa de indivíduos e/ou grupos no intuito de 

implementar ações de interesse público. Iniciativa, criatividade, diversidade são expressões 

que as caracterizam, funcionando como centros de cidadania na busca pelas transformações 

que a sociedade demanda. 

 

 

4.2 As Fundações  

 

As fundações não resultam, segundo Lima e Lima (2007), de uma aglomeração de 

pessoas, como ocorrem com as sociedades, associações e organizações. As fundações são 

patrimônios que, “por meio de autorização legal, adquirem a faculdade de agir no mundo 

jurídico, seguindo as finalidades determinadas pelo seu instituidor” (LIMA e LIMA, 2007, 

p.163).  

O artigo 62 do novo Código Civil (Lei n° 10.406 de 10.01.2002) determina que “para 

criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação 

especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a 

maneira de administrá-la”. Dessa forma, uma fundação pode nascer de um ato causa 

mortis,ou seja, por meio de testamento, cujos efeitos aparecerão apenas após a morte do 

testador ou por um ato inter vivos, devidamente legitimado na forma pública. Ainda segundo 

a referida Lei, há um parágrafo único, em que se delimitam os fins para os quais poderão ser 

instituídas as pessoas jurídicas fundacionais: “A fundação somente poderá constituir-se para 

fins religiosos, morais, culturais ou de assistência”. 

Assim, para Resende (2003), uma fundação é 
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um patrimônio que se transforma em pessoa jurídica, patrimônio este que 

pertence à sociedade desvinculando-se de seu instituidor e passando ao 

domínio público, em razão de sua finalidade social; complementam ou 

substituem a atividade governamental; prestam serviços de forma 

desinteressada, com a predominância do interesse público, em caráter 

gratuito e sem fins lucrativos e o fazem dentro dos objetivos e finalidades 

estabelecidas pelo instituidor; sua estrutura deve ser organizada, de forma a 

tornar possível a consecução das finalidades estabelecidas, pois os fins, na 

pessoa fundacional, são perenes e imutáveis na sua essência; como cooperam 

com a organização estatal no atendimento à coletividade, recebem benefícios 

e isenções tributárias, merecendo um especial tratamento por parte do Estado 

(RESENDE, 2003, p.13). 

 

A autora destaca ainda que, 

 

as fundações, por nascerem da colocação espontânea de um patrimônio para 

servir à sociedade, alcançando finalidades essencialmente sociais, sem fins 

lucrativos ou econômicos, deverão buscar a sua viabilidade econômico-

financeira de forma compatível com a natureza jurídica da entidade. Ou seja, 

através da própria dotação inicial de bens e das fontes de recursos previstas 

no estatuto que garantam a sua sustentabilidade, tais como, rendas sobre o 

seu patrimônio, doações, legados, convênios, acordos, termos de cooperação, 

contribuições, subvenções (idem, p.25). 

 

Dessa forma, as fundações, junto às demais organizações privadas de interesse público 

(Terceiro Setor), constituem-se num caminho propício para a efetivação da dignidade 

humana, da cidadania plena e da justiça social, uma vez que essas organizações prestam 

serviços de relevância pública, desenvolvendo ações de apoio nas várias dimensões humanas. 

          

          

4.3 As ONGs 

 

A sigla ONG corresponde, literalmente, à expressão “Organização Não 

Governamental”. Todavia, essa é uma expressão que permite muitas interpretações. A 

definição, ou seja, conceituá-la como aquilo que não pertence ao governo, é tão ampla, que 

abarca qualquer organização que não seja estatal. 

O conceito de organização não governamental é constituído por duas negações: não é 

governamental e não tem como finalidade o lucro. Dizer que uma organização é “não 

governamental” é dizer que ela não faz parte do governo, isto é, não se confunde com o 

Estado. Embora visem a um bem comum e/ou à prestação de um serviço de caráter público ou 
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coletivo, essas organizações não pretendem substituir o Estado, nem as funções que este deve 

realizar.  E dizer que elas “não têm como finalidade o lucro” significa que, mesmo 

arrecadando recursos, essas organizações não devem gerir suas ações a partir da lógica do 

mercado e, em muitas situações, seus dirigentes e/ou participantes atuam voluntariamente.  

Num amplo estudo sobre as ONGs brasileiras, Gohn (2003) estabelece uma tipologia, 

em que descreve quais as principais características das ONGs e seus respectivos campos de 

ação. De modo geral, temos: a) ONGs caritativas – voltadas para a assistência em áreas 

especificas, como a mulher, o idoso, a criança; b) ONGs desenvolvimentistas – que surgiram 

e/ou atuam no campo de propostas de intervenção no meio ambiente; c) ONGs cidadãs – as 

que se debruçam sobre as reivindicações dos direitos de cidadania, fazendo campanhas 

educativas e/ou denúncias de violação aos direitos sociais; d) ONGs ambientalistas – são as 

ecológicas, que possuem grande visibilidade na opinião pública. 

Acreditamos que tal tipologia delimita, mas não limita as ações realizadas pelas 

ONGs. Por outro lado, tal tipologia pode causar ainda mais dúvidas, tendo em vista que não 

fica clara a diferença entre as ONGs desenvolvimentistas e as ambientalistas, já que ambas 

atuam em espaços comuns – o meio ambiente.  

Quanto à sua origem, a expressão surge, pela primeira vez, após a II Guerra Mundial, 

na Organização Nacional das Nações Unidas (Non-Governmental Organizations – NOGs) 

para designar as organizações supranacionais e internacionais que foram se construindo por 

acordos governamentais. Sobre isso Camba (2009) nos revela que 

 

a denominação ONG apareceu pela primeira vez em 1945, em documento da 

ONU, e em 1950 passou a ser utilizada pelo Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas [...]. As ONGs possuem tanto uma função social quanto 

uma função política (CAMBA, 2009, p. 23-24). 

 

Do ponto de vista formal, uma ONG é constituída pela vontade autônoma de homens e 

mulheres, que se reúnem em torno de objetivos comuns, de forma não lucrativa. E no Brasil? 

Como vêm se configurando/atuando as ONGs? 

Não existe, no Brasil, um estatuto jurídico para as ONGs, que podem apresentar-se 

como uma associação, como uma fundação ou como uma organização religiosa. De acordo 

com o estudo realizado pela Consultoria do Senado Federal, em 1999,  

 

ONG seria um grupo social organizado, sem fins lucrativos, constituído 

formal e autonomamente, caracterizado por ações de solidariedade no campo 

das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em 

proveito das populações excluídas das condições de cidadania” (Caderno da 

ABONG, s/d. p.3). 
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A Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (ABONG) foi criada, 

em 1991, por um conjunto de ONGs empenhadas na luta por justiça social e na expansão da 

cidadania e da democracia. Surgiu com o interesse de articular as ONGs associadas e 

representá-las coletivamente junto ao Estado e à sociedade civil, nos âmbitos nacional e 

internacional. Até o ano de 2006, reunia 270 (duzentos e setenta) ONGs de todas as regiões 

do país e tem como objetivos comuns na luta pela democracia, a universalização dos direitos e 

o combate à pobreza, às desigualdades e a todas as formas de exclusão, discriminação e 

opressão. 

Nos últimos dez anos, a mídia vem apresentando e divulgando inúmeras iniciativas 

das ONGs no país. Exibem-se as ações de pessoas e/ou grupos que optaram por não esperar 

soluções governamentais para os problemas do cotidiano. São indivíduos que, autônoma e, 

muitas vezes, voluntariamente, “emprestam” sua competência profissional a outras pessoas, 

utilizando-se da arte, da cultura e da educação.  

Ações como essas levam a sociedade a reconhecer a importância e o crescimento 

dessas instituições, valorizando-as e constatando que, a partir das linguagens artísticas, como 

também das esportivas, é possível integrar e/ou reintegrar o indivíduo à sociedade da qual ele 

faz parte.  

No contexto atual, as ONGs vão enfatizar a pluralidade da realidade em que estão 

inseridas, como também a pluralidade de seus atores sociais, priorizando as práticas 

comunicacionais e interacionais, mobilizando as pessoas a agirem integralmente no contexto 

onde estão inseridas e oportunizando a vivência de sujeitos mais ativos, com clareza da 

própria capacidade de intervenção e alteração na conjuntura política/econômica e social. 

Coelho (2005) ressalta que, no Brasil, o foco das atenções tanto das associações como 

das fundações e das ONGs é a população carente, sendo esta sua “clientela preferencial”. As 

metas e as ações dessas instituições são direcionadas, planejadas, executadas e avaliadas 

tendo em vista as necessidades desse contingente da população. Verifica-se, também, que as 

organizações que compõem o Terceiro Setor – associações civis, fundações e ONGs -, criam 

novos modelos de trabalho; o principal deles, o voluntariado. Sobre isso Franco e Borba 

(2007) explicam que 

o termo voluntariado, também conhecido como ação/trabalho voluntário, 

refere-se a uma ou a um conjunto de ações, sem coerção, de caráter 

auxiliador que é desenvolvida sem visar qualquer tipo de ganho financeiro; 

envolve sempre algum tipo e nível de doação, seja de tempo, dinheiro, 

talento, saber popular, técnico, gerencial, entre outros (FRANCO e BORBA, 

2007, p. 299). 
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Numa ação voluntária, a definição do tempo e da natureza da atividade é estabelecida 

pela própria pessoa que atua, podendo existir algumas negociações entre o voluntário e o 

setor/pessoa a ser beneficiado (a).  A consolidação da ação voluntária deu-se em 2001, que foi 

designado pela Organização das Nações Unidas (ONU) o ano Internacional do Voluntariado. 

A ação voluntária exercida, dentro da educação formal ou não formal, não deve ter como meta 

a substituição do trabalho técnico/profissional e sim a complementação e/ou ampliação deste. 

A ação voluntária configura-se como um processo educativo que exige compromisso ético 

com o contexto e com as pessoas envolvidas.  

Duas críticas são, contudo, direcionadas à ação voluntária: a primeira delas considera 

que num país como o Brasil, onde ainda são grandes os índices de desemprego, o 

voluntariado reduziria ainda mais as oportunidades de trabalho remunerado. Segundo Coelho 

(2005), esse é um frágil argumento, visto que “não se está solicitando trabalho voluntário dos 

carentes, que são os beneficiários dessa ação” (p.75). A outra crítica refere-se aos casos em 

que indivíduos, depois de trabalharem por um determinado período como voluntários, entram 

na justiça trabalhista contra as organizações onde atuavam. Tais situações levaram à extinção 

de algumas organizações e/ou à não recepção da ação voluntária em seu corpo de 

profissionais. No intuito de minimizar os problemas dessa natureza, foi elaborada a Lei do 

Voluntariado nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, sancionada pelo então presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso. Essa Lei dispõe sobre o serviço voluntário e 

estabelece que tal ação deverá ser exercida mediante um termo de adesão entre a entidade e o 

prestador do serviço voluntário e diz no seu artigo 1º que, 

  

considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 

remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 

natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 

cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos e de assistência 

social, inclusive multualidade. Parágrafo único: O serviço voluntário não 

gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim 

(www.habitatbrasil.org.br/biblioteca/legislação/lei_do_voluntariado_nº_9_6

08_de_18_02_1998. Acesso em 14/12/2010). 

 

No seu 2º artigo, a Lei do voluntariado destaca que, 

 

o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão 

entre a entidade, pública ou privada, e o prestador de serviço voluntário, dele 

devendo constar o objeto e as condições do seu serviço (idem). 
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Em síntese, o Terceiro Setor é variado e complexo, podendo englobar grandes e 

pequenas instituições. Segundo Salamon (2005), “assistimos a uma grande efervescência no 

Terceiro Setor pelo mundo afora, a uma gigantesca promoção de atividade organizada, 

privada e voluntária em todos quadrantes da Terra” (p.90). A consequência disso é uma 

verdadeira “revolução associacional global” (p.91).  

Os valores encarnados/materializados neste setor são múltiplos: incluem alteridade, 

compaixão, inclusão, sentimento de pertencimento e responsabilidade social. Duas ideias 

estão sempre subjacentes a ele. A primeira ideia refere-se à iniciativa individual, em particular 

a iniciativa individual em prol do bem público, ou seja, à compreensão de que os seres 

humanos têm a capacidade e, mais que isso, têm a obrigação de agir a fim de melhorar sua 

própria vida e a do outro. A segunda ideia evidencia o valor da solidariedade, 

 

a ideia de que as pessoas têm obrigações em relação não apenas a si próprias 

mas também ao próximo e às sociedades maiores de que são parte. Eis o que 

torna a ação organizada e voluntária ainda mais importante que a individual. 

Pode-se dizer que o Terceiro Setor é, em primeiro lugar, um conjunto de 

instituições que encarnam os valores da solidariedade e da iniciativa 

individual em prol do bem público. Isso não significa que tais valores não 

sejam evidentes também em outros domínios, mas sim que no Terceiro Setor 

eles alcançam a plenitude (SALAMON, 2005, p. 92). 

 

Salamon (2005) elenca os muitos desafios que existem e precisam ser enfrentados pelo 

Terceiro Setor. Denuncia que esse ainda é um setor ignorado nas estatísticas econômicas e 

subestimado por parte da impressa e da educação pública. Ressalta, também, a lacuna e os 

poucos estudos sobre esse setor no rol das pesquisas acadêmicas. Além disso, revela que o 

preparo para os administradores das organizações sem fins lucrativos é, na maioria das vezes, 

casual quando não inexistente. Uma maior transparência nas transações contábeis dessas 

organizações é também, conforme o autor, um desafio para as próprias instituições, que 

muitas vezes não têm pessoal habilitado para exercer tal função, como para a sociedade, que 

precisa conhecê-las mais para melhor confiar nelas. Há, ainda, o desafio da sustentabilidade. 

Levando-se em consideração que muitas organizações iniciaram com esforços pessoais ou 

com apoio de doadores (estrangeiros, públicos ou privados), como crescer em qualidade e em 

quantidade e superar os limites financeiros?   

Para finalizar, Salamon (2005) aponta o desafio da colaboração. A colaboração com o 

Estado; a colaboração com o setor empresarial; e a colaboração entre as próprias organizações 

do Terceiro Setor. Sobre a importância da colaboração entre esses três setores, Kisil (2005) 

construiu o quadro a seguir: 
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Quadro 02: Comparativo entre as relações do Governo, Mercado e Terceiro Setor 

 Governo Mercado Terceiro Setor 

 

Mecanismo 

principal 

 

Estruturas 

democráticas 

 

Interações de 

mercado 

 

Associações 

voluntárias 

 

 

Tomada de 

decisão 

 

Funcionários 

eleitos, 

administradores 

 

Produtores 

individuais, 

consumidores, 

investidores 

 

 

Líderes e membros 

 

Guias de 

comportamento 

 

Regulamentos 

 

Preços 

 

Acordos 

 

Critérios para 

tomada de decisão 

 

Política 

 

Eficiência  

 

Interesses dos 

membros 

 

Modo de operação 

 

De cima para baixo  

 

Individualista  

 

De baixo para cima 

 

 

Para esse autor o pleno e sadio desenvolvimento da sociedade em que estamos 

inseridos, depende de que os três setores ajam e trabalhem juntos.  Isso porque 

 

cada um tem forças, assim como fraquezas. A tentação de justificar um deles 

apontando as deficiências evidentes nos outros deveria ser combatida. É 

mais sensato procurar conhecer a ação complementar que podem ter entre si, 

e tirar vantagem do que cada um pode fazer melhor. O governo pode 

estabelecer políticas e regulamentos que criem um ambiente favorável para 

as iniciativas locais. O mercado pode contribuir com o processo produtivo, 

gerando empregos e oferecendo mercadorias e serviços. O Terceiro Setor 

pode melhor representar as pessoas comuns que vivem alijadas do processo 

de decisório que afeta suas vidas (KISIL, 2005, 137-138). 

 

 

Tal ideia nos leva a compreender que o processo de desenvolvimento social deve 

sustentar-se através de interações e complementações entre os três setores da sociedade. Essas 

relações devem materializar-se tanto entre as organizações de nível local, como entre as 

organizações e os níveis mais altos, que fixam as políticas e distribuem os recursos 

fundamentais no êxito do desenvolvimento das ações. 

Governo e sociedade precisam, dessa forma, aprender a pensar e a agir juntos, 

identificando o que cada um sabe fazer de melhor, e atuando intensamente em suas 

respectivas áreas, sem que isso implique confusão, troca de papéis e/ou abdicação das 

responsabilidades que lhes são inerentes. 
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No capítulo seguinte, apresentaremos e justificaremos a proposta metodológica 

utilizada neste estudo a fim de melhor compreendermos como se dá o percurso formativo dos 

arte/educadores que atuam com o ensino de arte nas organizações do Terceiro Setor. 
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5 PROPOSTA METODOLÓGICA 
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A proposta metodológica indica qual caminho foi percorrido para a efetivação da 

pesquisa. Assim, para a concretização deste estudo, que tem como objetivo geral compreender 

o percurso formativo dos arte/educadores que desenvolvem o ensino de artes nas 

Organizações do Terceiro Setor, optamos por uma Abordagem Qualitativa de investigação. 

Para a construção da proposta metodológica, foram utilizadas como referência as obras 

de Alves-Mazotti e Gewandsznajder (2001), Bardin (1977), Bogdan e Biklen (1994), Gomes 

(1994), Lüdke e André (1986), Minayo (1994, 2004) e Triviños (1987).  

 

 

5.1 Abordagem de pesquisa qualitativa 

  

Compreendendo que toda pesquisa em Ciências Sociais é intrínseca e extrinsecamente 

ideológica, pois carrega visões de mundo e interesses próprios e historicamente construídos, 

concordamos com Minayo (2004) ao afirmar que o “objeto das ciências sociais é 

essencialmente qualitativo” (p.21), o que significa 

 

[...] considerar sujeito de estudo: gente, em determinada condição social, 

pertencente a determinado grupo social ou classe com suas crenças, valores e 

significados. Implica também considerar que o objeto das ciências sociais é 

complexo, contraditório, inacabado e em permanente transformação 

(MINAYO, 2004, p. 22). 

 

 

Bogdan e Biklen (1994) elencam as mais significativas características da pesquisa com 

abordagem qualitativa e revelam que nesse tipo de abordagem o ambiente natural é a principal 

fonte de dados, e o investigador é o principal instrumento.  

 

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 

preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente natural de 

ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das 

instituições a que pertencem. Quando os dados em causa são produzidos por 

sujeitos, como no caso de registros oficiais, os investigadores querem saber 

como e em que circunstâncias é que eles foram elaborados. Quais as 

circunstâncias históricas e movimentos de que fazem parte? Para o 

investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu 

contexto é perder de vista o seu significado (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 

48). 
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A segunda característica apontada pelos autores acima é a de que, na investigação 

qualitativa, os dados coletados são predominantemente descritivos. Os dados são recolhidos 

por meio de palavras ou de imagens, ou seja, todo material utilizado, incluindo gravações, 

fotografias, desenhos, entre outros, são valiosos por denunciarem o que é tido como 

importante para o objeto que está sendo estudado. “A abordagem da investigação qualitativa 

exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 

para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objecto de estudo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49).  

Outra importante característica de uma abordagem qualitativa é a compreensão de que 

a preocupação com o processo deve ser muito maior do que com o produto, ou seja, o 

cotidiano e os procedimentos habituais do ambiente pesquisado revelam, verdadeiramente, as 

intenções e as propostas do objeto. Capturar e buscar compreender os pontos de vista que os 

sujeitos investigados consideram como mais importantes e/ou úteis também constitui outra 

característica desse tipo de pesquisa.  

A quinta e última característica apontada pelos autores (e não a menos importante, já 

que essa divisão é mais didática e as diversas características descritas estão implicitamente 

relacionadas) é a de que a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, ou seja, a 

pesquisa não se caracteriza apenas pela comprovação de hipóteses, mas pela compreensão das 

abstrações construídas na medida em que os dados obtidos vão sendo recolhidos e/ou se 

agrupando. Por fim, dizem os autores, “o processo de condução de investigação qualitativa 

reflecte uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes 

não serem abordados por aqueles de uma forma neutra” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 51). 

Tratar um objeto de estudo a partir da abordagem qualitativa não significa considerar 

que os aspectos quantitativos também não sejam importantes. Ao contrário, dados 

quantitativos podem não apenas complementar o estudo mas, sobretudo, enriquecer a pesquisa 

qualitativa. Dessa forma, compreendemos que os aspectos qualitativos e os aspectos 

quantitativos de uma pesquisa não se opõem e podem, inclusive, se complementar. “Toda 

pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa”, declara Triviños (1987, 

p.118). Sobre essa questão, Minayo (1994) também afirma: “O conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos, porém, não se opõe. Ao contrário, se complementam, pois a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia” 

(MINAYO, 1994, p. 22).  
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Desta forma, a opção pela abordagem qualitativa na construção deste estudo visa à 

condução de um diálogo na compreensão dos percursos formativos que permeiam a formação 

dos arte/educadores que atuam nas organizações do Terceiro Setor com o ensino de arte. 

 

  

5.2 Descrição do campo  

 

Inicialmente, esta pesquisa propôs a investigação em 05 (cinco) organizações do 

Terceiro Setor da Região Metropolitana do Recife. Eram elas: o Centro das Mulheres do Cabo 

(como já indicado pelo nome da organização, situa-se no Cabo de Santo Agostinho), a Casa 

de Passagem (localizada na cidade do Recife), o Coletivo Mulher Vida (localizada na cidade 

de Olinda), o Movimento Pró-Criança (que possui três sedes distintas, sendo duas em Recife e 

a terceira em Piedade, cidade do Jaboatão dos Guararapes). Na proposta inicial a unidade do 

Movimento Pró-Criança de Jaboatão dos Guararapes é que seria investigada. E o Grupo 

AdoleScER, com sede em Recife, mas atuando, naquele momento, em quatro comunidades da 

cidade do Recife e numa comunidade da cidade de São Lourenço da Mata. A ação 

desenvolvida na comunidade de São Lourenço da Mata seria local de investigação. Duas das 

organizações inicialmente elencadas foram focalizadas no estudo realizado por Castro (2001), 

que investigou e sistematizou as ações desenvolvidas pelas organizações não governamentais 

em 10 (dez) estados brasileiros. 

A escolha das organizações tinha como meta abranger a Região Metropolitana do 

Recife (RMR). Isso porque, de acordo com dados da Associação Brasileira das Organizações 

Não-Governamentais – ABONG (Caderno da ABONG, 2006), a maior parte das ONGs e das 

OSC, em Pernambuco, estão situadas na Região Metropolitana do Recife.  

Ainda segundo esse estudo, as áreas priorizadas por tais organizações são, em ordem 

crescente, a educação, a justiça, a promoção dos direitos humanos, a arte e a cultura. Nota-se, 

diante desses dados, a preocupação dessas organizações em possibilitar aos que, por razões 

diversas, não estão usufruindo do uso dos direitos sociais, políticos e econômicos as legítimas 

formas de qualidade de vida.  

Assim, como critério de escolha, buscamos instituições em cujos eixos de ação 

houvesse um trabalho efetivo de ensino de arte. Outro critério foi que tais instituições 

trabalhassem com crianças, adolescentes e jovens em risco social e pessoal, e exercessem, 

ininterruptamente, suas ações educativas há, no mínimo, 05 (cinco) anos.  
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Da proposta inicial à final, muitas questões sofreram alterações. A primeira delas, com 

referência à participação das organizações. Três delas - o Centro das Mulheres do Cabo 

(CMC), o Coletivo Mulher Vida (CMV) e a Casa de Passagem (CP) -, por razões diversas, 

não fizeram parte do campo de investigação da pesquisa, como veremos a seguir. 

O Centro das Mulheres do Cabo, após alguns contatos por e-mail, anunciou que a 

organização não realiza uma ação efetiva e contínua com o ensino de arte. Sua ação foca, 

junto às mulheres deste município, a melhoria das condições de moradia, de saúde e dos 

direitos da mulher. Na efetivação de suas ações, a organização se utiliza, apenas 

eventualmente, da linguagem artística da música, do teatro e/ou das artes visuais. Dessa 

forma, ainda por e-mail, foram encerrados os contatos com essa organização.  

O Coletivo Mulher Vida, ONG situada na cidade de Olinda/PE, atua com uma média 

de 800 (oitocentos) beneficiários, incluindo crianças, adolescentes, jovens e mulheres. Após 

contatos por e-mail, telefone e um contato presencial, as responsáveis pela organização 

alegaram que a mesma vem se destacando pelas ações de prevenção e de enfrentamento das 

doenças sexualmente transmissíveis, da socialização e operacionalização dos direitos das 

crianças e dos adolescentes e pelas ações realizadas junto às mulheres, para que estas sejam 

protagonistas de suas próprias vidas. Assim, não estamos com arte/educação no cotidiano do 

CMV, pois cursos artísticos e de geração de renda acontecem de forma pontual na instituição 

(Fragmento de e-mail recebido pela pesquisadora enviado por uma das responsáveis legais do 

CMV). Tal e-mail encerrou a comunicação com a organização para a realização deste estudo.  

Com a Casa de Passagem, organização situada no bairro de Santo Amaro, Recife/PE, 

os primeiros e poucos contatos aconteceram por telefone. A organização, que tem entre os 

seus objetivos a inclusão cultural, utiliza-se da dança, das artes visuais e da moda em suas 

ações formativas. Mesmo atendendo aos critérios deste estudo, a organização optou por não 

participar desta pesquisa, alegando estar com outros pesquisadores em sua organização, 

investigando sobre diferentes aspectos de suas ações.  

Dentre as duas organizações que receberam e aceitaram que a investigação fosse 

realizada, houve uma ampliação da proposta inicial. O Grupo AdoleScER, nos foi explicado 

posteriormente, não tinha mais a subsede na comunidade de São Lourenço da Mata. Dessa 

forma, a investigação ampliou-se, passando a acontecer nas 04 (quatro) subsedes restantes. O 

mesmo aconteceu com o Movimento Pró-Criança, que inicialmente teria apenas a unidade de 

Jaboatão dos Guararapes investigada, mas permitiu que as três unidades da organização 

fossem incluídas nesta pesquisa.   
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A partir da leitura dos estatutos das organizações, verificamos que elas se 

configuravam, legalmente, como associações civis, conforme fragmentos abaixo: 

 

O Grupo AdoleScER – Saúde, Educação e Cidadania é pessoa jurídica de 

direito privado, associação civil, de natureza social, beneficente e 

filantrópica, sem fins econômicos nem lucrativos, de caráter educacional, 

pedagógico, cultural e de assistência social, com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial (artigo 1º, do capítulo I do Estatuto do Grupo 

AdoleScER). 

 

 

 

O Movimento Pró-Criança (MPC) é uma Associação de fieis da Igreja 

Católica, Apostólica, Romana, erigida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, na 

data de 27 de julho de 1993 é regida pelo Direito Canônico e por esse 

Estatuto. É simultaneamente uma Associação Civil, sem fins lucrativos, com 

prazo de duração indeterminado, regida também, no que couber, pela 

legislação civil em vigor (Artigo 1º do Capítulo I do Movimento Pró-

Criança). 

 

 

Tendo sido definidos o campo e a natureza das organizações investigadas iniciaram-se 

os contatos sistematizados com as mesmas. No começo, esses contatos foram feitos via e-

mails e/ou telefonemas e, posteriormente, por meio de encontros presenciais para 

apresentação da pesquisadora e de seu estudo. O contato com as organizações aconteceu em 

tempos e situações distintas. Para a melhor compreensão dessa importante etapa, que é a 

entrada do pesquisador no campo, vamos descrevê-los em separado.  

 

 

5.2.1 O Grupo AdoleScER – Saúde, Educação e Cidadania  

 

Os primeiros contatos com o Grupo AdoleScER (GA) foram feitos a partir de e-mails, 

onde me apresentava e demonstrava, brevemente, o interesse em realizar a investigação na 

instituição. Além disso, solicitava um encontro presencial para melhor apresentar a pesquisa. 

Um desses e-mails foi respondido por uma coordenadora pedagógica da organização, que já 

nos adiantou que a organização não tinha arte/educadores formados com cursos de graduação 

na área de arte. Outros contatos on-line antecederam o primeiro encontro presencial na sede 

central da organização, que aconteceu em 25 de agosto de 2009.  

Fui recebida pelas duas coordenadoras pedagógicas da organização. Uma delas me 

apresentou a sede: uma ampla casa, repleta de grandes janelas e com salas e quartos adaptados 

para as atividades da organização. Do lado de fora, garagem, um jardim, piscina e área de 
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lazer. Enquanto circulava pelos ambientes, era apresentada às pessoas que por ali circulavam: 

arte/educadores, monitores, secretárias, cozinheiras, administrativos e a gestora da 

organização. Conhecer a gestora e algumas outras pessoas não foi uma surpresa, pois de 

forma indireta já sabia sobre o trabalho desenvolvido pelo Grupo AdoleScER. 

Em seguida, passamos para uma sala de reuniões. A secretária leu a pauta do dia e, no 

primeiro item, estava a apresentação da minha pesquisa. Nessa oportunidade pude explicar 

mais detalhes do estudo, que foi bem acolhido e mais uma vez esclarecida a ausência de 

arte/educadores com curso superior na área de arte. Um resumo do projeto foi deixado na 

organização. Antes de me retirar da sala, ficou acertado um encontro para o dia 07 de outubro 

de 2009, iniciando-se assim, o processo de entrevista com a gestora da instituição. 

Como já apresentado, o Grupo AdoleScER possui uma sede central, onde a 

organização é gerida e acontecem as reuniões administrativas/pedagógicas e os encontros de 

formação dos arte/educadores. As ações com as crianças, adolescentes e jovens são 

materializadas nas subsedes das comunidades de: 1) Caranguejo/Tabaiares, no bairro de 

Afogados; 2) Ilha de Santa Terezinha, bairro de Santo Amaro; 3) Roda de Fogo, bairro dos 

Torrões; e 4) Vila de Santa Luzia, bairro da Torre.  

As subsedes possuem uma estrutura muito parecida: são casas da comunidade, 

adaptadas para salas de aula; dispõem de banheiros, cozinha (os alunos recebem alimentação 

ao término das atividades), todas com primeiro andar e equipamentos para a realização das 

atividades, como televisão, aparelho de DVD, aparelho de som, colchonetes, armários para 

guardar material didático etc. Todas as subsedes estão inseridas em suas respectivas 

comunidades e, quando se pergunta onde ficam, as pessoas da comunidade rapidamente as 

indicam. Além da alimentação, os alunos recebem fardamento e material para a realização das 

atividades.  

A entrada em cada subsede aconteceu em momentos distintos e só após a minha 

participação numa reunião administrativa/pedagógica, onde fui, desta vez, apresentada aos 

arte/educadores presentes. A presença nas subsedes e as entrevistas com os arte/educadores 

tiveram início em abril de 2010 e foram concluídas em julho desse mesmo ano. Tal espaço de 

tempo é justificado pelo ritmo da investigação: inicialmente a pesquisadora ia à subsede, 

conversava com os arte/educadores, acompanhava um pouco as aulas que ministravam e, em 

dias posteriores realizava as entrevistas.  

Encerradas as entrevistas com os arte/educadores em suas respectivas comunidades, 

foi realizada a observação de 01 (um) encontro de formação dos arte/educadores na sede 

central, no mês de agosto de 2010. Alguns contatos com a gestora da organização e com um 
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arte/educador deram-se via e-mail no decorrer dos meses seguintes e, também via e-mail, 

comuniquei a etapa na qual estava inserida no processo de elaboração da pesquisa, 

informando o término da etapa de coleta e produção dos dados no Grupo AdoleScER.   

 

 

5.2.2 O Movimento Pró-Criança 

 

Os primeiros contatos com o Movimento Pró-Criança (MPC) também foram através 

de e-mails, que inicialmente se dirigiram à Unidade de Piedade. Houve uma certa demora até 

o recebimento da primeira resposta, também por e-mail. O contato presencial na Unidade de 

Piedade ocorreu em 18 de março de 2010.  

Entrar nesta unidade foi um desafio, a começar pela sua localização, no interior da 

Comunidade de Dom Helder, num dia antecedido por chuva. Apesar da difícil localização, 

quando questionava onde ficava o MPC, as pessoas prontamente sabiam explicar como chegar 

lá.  

O prédio é imenso, limpo, organizado, arejado. Possui uma quadra coberta e áreas 

livres. As salas são amplas e muito bem equipadas. Por todos os lados, vêem-se fotos ou 

painéis com produções dos alunos. A cozinha é ampla, ventilada e fica ao lado do refeitório 

(os alunos que participam das atividades recebem alimentação ao chegarem e/ou ao saírem 

dela).  

Como fui sem avisar, não sabia a quem me dirigir quando o porteiro me interpelou. 

Conversei, na ocasião, com uma coordenadora que acompanha as atividades do Programa 

Jovem Artesão desta unidade, a quem já conhecia. No refeitório, apresentei meu projeto e 

objetivos, e deixei um resumo do mesmo. Ela prometeu apresentar o material à gestão e disse 

que entraria em contato comigo assim que tivesse uma resposta, a qual só veio quase dois 

meses depois. A partir daí, iniciaram-se os contatos com uma das coordenadoras da Unidade e 

com a arte/educadora.  

Em julho de 2010, foi necessário ampliar o campo de investigação no MPC. Isso 

porque, enquanto no GA tínhamos uma média de 10 (dez) arte/educadores participando do 

estudo, nesta unidade tínhamos apenas 01 (um) arte/educador. Para haver um equilíbrio entre 

esses números, foi necessário investigar as duas outras sedes do Movimento Pró-Criança: a 

unidade dos Coelhos e a unidade do Recife Antigo.  
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Não havia mais tempo para e-mails. No início de agosto de 2010, dirigi-me às 

instituições. Os primeiros contatos presenciais foram inócuos: não havia quem me recebesse; 

a equipe estava em reunião; a gestora tinha acabado de sair para almoçar; a coordenadora 

havia saído com alguns alunos para uma apresentação e não tinha hora para voltar... Essas 

foram algumas das explicações dadas pelos porteiros das unidades. 

Em 31 de agosto de 2010, após tantos desencontros, consegui, finalmente, passar do 

portão de recepção, primeiro da unidade do MPC dos Coelhos e, horas depois, da unidade do 

Recife Antigo. Nas duas sedes fui recebida pelas gestoras das unidades.  

A gestora da unidade dos Coelhos ouviu atentamente minha fala e se mostrou 

entusiasmada pela pesquisa, ressaltando, ao término da conversa, a importância de a unidade 

receber um “retorno” dos resultados obtidos, para, assim, poder melhorar suas ações.  Ao sair 

da sala, pude observar o prédio, um antigo casarão, com uma pintura bem gasta e paredes 

cobertas de desenhos e trabalhos dos alunos. O prédio tem três andares e seu piso de madeira 

anuncia e denuncia quem circula pelos corredores. Vi salas amplas, com mesas, armários e 

alguns equipamentos. No térreo, o terreno que fica por trás da sede é imenso. Possui um 

galpão com máquinas diversas, quadra aberta, pequenas salas, numa das quais vi a placa que 

indicava ser a biblioteca e um enorme galpão coberto, onde funciona a marcenaria, a sala de 

artesanato e outras atividades. Fiquei impressionada com a estrutura da unidade, apesar de ela 

necessitar de reparos e melhorias estruturais.   

Horas depois, dirigi-me à unidade do MPC do Recife Antigo. Fui recebida, também, 

pela gestora da unidade que, apesar de ocupada, ouviu e recebeu a proposta deste estudo sem 

questionar. Fui apresentada à coordenadora que ficaria encarregada de me acompanhar no 

processo de coleta dos dados. Foi agendada já para a semana seguinte a primeira entrevista. O 

prédio desta unidade também é de uma antiga residência adaptada. No térreo, há um espaço 

de recepção, uma cozinha (os alunos também recebem alimentação ao término das 

atividades), um teatro (Teatro Maurício de Nassau) e uma galeria (Galeria Franz Post). 

Ambos os espaços, o teatro e a galeria, são destinados às atividades artísticas e culturais dos 

alunos, como também ao público em geral. No primeiro e no segundo andar, há salas para as 

aulas de dança (grandes, sem móveis, com uma parede de espelho e um piano) e salas de 

música (ambientes menores, com instrumentos musicais os mais diversos). Há também 

banheiros, sala de convivência, sala de administração distribuídos pelo prédio. Nas paredes, 

fotos e banners das atividades desta e de outras unidades do Movimento Pró-Criança.  
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Diante do (pouco) tempo que tinha, não foi possível acompanhar todos os 

arte/educadores das unidades e suas atividades em sala de aula. Ainda assim, foram realizadas 

as entrevistas com os responsáveis (gestores ou coordenadores) das unidades e com 10 (dez) 

de seus arte/educadores. Os últimos contatos com as três unidades do Movimento Pró-Criança 

foram via e-mail, no decorrer do mês de novembro, quando foram esclarecidas pequenas 

dúvidas. Assisti o Festival do Movimento Pró-Criança que, no mês de Novembro/2010, 

apresentou aos pais, aos responsáveis e à sociedade, os resultados dos projetos oferecidos 

pelas unidades no decorrer do ano de 2010.  

 

 

5.3 Instrumentos e procedimentos de investigação 

 

Na investigação acerca da formação do arte/educador que atua nas organizações do 

Terceiro Setor, foram registrados elementos como a história de vida, as buscas pessoais e 

profissionais, as relações estabelecidas, construídas e/ou desconstruídas em seu ambiente de 

trabalho. Esses registros não são apresentados aqui apenas descritivamente, mas de forma a 

serem compreendidos em sua totalidade. Para chegarmos a compreensão do objeto 

investigado, adotamos diferentes instrumentos e procedimentos de investigação. A coleta de 

dados, por exemplo, foi realizada a partir da realização de entrevistas e da observação 

participante. 

Foi prevista, ainda, para este estudo, como instrumento de investigação, a pesquisa 

documental, a partir da qual seriam recolhidos os seguintes materiais impressos dos arquivos 

das organizações: o Estatuto da Organização, as propostas e/ou planos de curso e as 

programações dos encontros de formação. Como a maior parte desses documentos, apesar de 

solicitadas, não foi disponibilizada pelas organizações, realizamos apenas uma consulta aos 

Estatutos Organizacionais e/ou às propostas de alguns dos cursos formativos oferecidos, 

conforme pode ser visto em páginas anteriores deste estudo e em fragmentos da descrição do 

perfil das organizações.  

Apesar de os documentos, como planos ou roteiros dos encontros formativos, não 

terem sido entregues, foi possível perceber a existência deles nos momentos em que foi 

realizada a observação dos encontros de formação dos arte/educadores e/ou dos encontros 

administrativos/pedagógicos. No decorrer das entrevistas, os arte/educadores também 

explicaram esses planos e deram exemplos relacionados a eles, como será possível perceber 

no decorrer da apresentação dos resultados encontrados.    
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As entrevistas, por sua vez, permitiram tratar-se de temas mais complexos, e alguns 

deles foram trabalhados com mais profundidade. Para Alves-Mazotti e Gewandsznajder 

(2001), “as entrevistas qualitativas são muito pouco estruturadas, sem um fraseamento e uma 

ordem rigidamente estabelecidos para as perguntas, assemelhando-se muito a uma conversa” 

(ALVES-MAZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 168). 

Foram realizadas entrevistas com questões abertas e fechadas com os arte/educadores 

(ver apêndice 2), como também com os coordenadores e/ou responsáveis legal (ver apêndice 

1) das organizações participantes. Ao total foram entrevistados 10 (dez) arte/educadores do 

Grupo AdoleScER e mais 10 (dez) arte/educadores das três unidades do Movimento Pró-

Criança: 01 (um) arte/educador da unidade Piedade; 04 (quatro) arte/educadores da unidade 

dos Coelhos; e 05 (cinco) arte/educadores da unidade Recife Antigo. Foram entrevistadas, 

também, 02 (duas) gestoras, uma do Grupo AdoleScER e outra da Unidade do MPC dos 

Coelhos; e 02 (duas) coordenadoras, uma da unidade do MPC de Piedade e outra do MPC 

Recife Antigo. 

 As entrevistas duraram cerca de 25 (vinte e cinco) minutos e aconteceram nas 

sedes/comunidades onde o arte/educador atua. As entrevistas com os gestores e/ou 

coordenadores tiveram um tempo médio de 35 minutos; 03 (três) delas aconteceram nas sedes 

das organizações e 01 (uma) delas aconteceu no Instituto de Arte e Cultura (IAC), órgão 

pertencente à UFPE, localizado no bairro da Benfica, em Recife/PE. Todas as entrevistas 

realizadas foram gravadas em MP4 e, posteriormente, transcritas manualmente num primeiro 

momento e digitadas no segundo momento. Todas as entrevistas foram, por fim, arquivadas 

em pendrive e cópias foram impressas.  O material produzido a partir das entrevistas 

constituíram, ao final, os protocolos de entrevistas. 

As entrevistas foram extremamente úteis por permitirem correções, esclarecimentos 

e/ou adaptações no intuito de melhor compreender o objeto investigado. Nesse sentido, a 

entrevista foi adotada por constituir-se como um procedimento que permite a flexibilidade, o 

diálogo e a interação com os sujeitos entrevistados, podendo assim o objeto investigado ser 

melhor compreendido.   

 As entrevistas também foram importantes por nos permitir conhecer aspectos da vida 

pessoal e profissional dos arte/educadores. As informações disponibilizadas nelas nos 

ajudaram a construir o perfil socioprofissional dos sujeitos colaboradores da pesquisa e das 

organizações que constituíram o nosso campo de investigação. 
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Quanto à observação, Lüdke e André (1986) alerta-nos que, enquanto instrumento 

válido de coleta de dados, “a observação precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. 

Isso implica a existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação 

vigorosa do observador” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 25). Dessa forma, a técnica da 

observação permite ao investigador “descobrir” novos e também relevantes aspectos do que 

está sendo investigado. 

Essas autoras, a partir do estudo de Buford Junker (1971), elencam quatro formas de 

proceder o instrumento de observação: 1. o observador como “participante total”; 2. o 

procedimento de “participante como observador”; 3. o “observador como participante” e; 4. o 

papel de “observador total”. Adotamos como instrumento de coleta de dados na realização 

desta pesquisa a postura do “observador como participante”, em que tanto a identidade do 

observador como seus objetivos de estudo são revelados ao campo pesquisado desde o início 

da parceria. “Nesta posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama variada de 

informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao grupo” (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 29).  

A observação participante (ver apêndice 3) teve como foco tanto a descrição dos locais 

onde acontecem as formações dos arte/educadores como também a descrição das relações, das 

atividades e dos comportamentos dos sujeitos envolvidos. Como forma de registro das 

observações, foram utilizadas anotações escritas num caderno de campo. 

Foram observados, no Grupo AdoleScER, os seguintes momentos: 01 (uma) reunião 

administrativa/pedagógica e 01 (um) encontro de formação entre os arte/educadores, 

totalizando 06 (seis) horas de observação. No Movimento Pró-Criança, por conta do (pouco) 

tempo disponível para a pesquisa e diante das ações desenvolvidas no segundo semestre de 

2010 pelas unidades, foi observado o Festival do Movimento Pró-Criança, que apresentou o 

resultado das atividades desenvolvidas pelas três unidades, e feitas observações pontuais de 

momentos de entrada dos alunos em suas sedes. No total, somaram-se, aproximadamente, 04 

(quatro) horas de observação. Os registros das observações foram descritos num caderno de 

campo.   
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5.4 Procedimentos para organização, tratamento e análise dos dados 

  

A etapa de análise dos dados coletados e/ou produzidos, ao contrário do que pode 

parecer, constitui-se como o início da pesquisa, pois é nessa importante etapa que vamos nos 

certificar das hipóteses levantadas ou elencar inesperados aspectos do campo de estudo. A 

análise dos dados coletados e/ou produzidos, segundo Gomes (1994), tem três finalidades:  

 

estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 

pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e ampliar o 

conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural 

da qual faz parte. Essas finalidades são complementares, em termos de 

pesquisa social (GOMES, 1994, p.69).  

 

 

Utilizamos como procedimentos para organização, tratamento e análise dos dados 

coletados e/ ou produzidos, as técnicas da análise de conteúdo, sistematizada a partir dos 

estudos de Bardin (1977). A análise de conteúdo, mais do que um procedimento técnico, faz 

parte de uma histórica e contínua busca teórica e prática no campo de investigação das 

Ciências Sociais. A Análise de Conteúdos se constitui como 

 

 

um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados. O fator comum destas técnicas 

múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de frequência que fornece dados 

cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em modelos – é uma 

hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto 

esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do 

rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade (BARDIN, 1977, 

p.9). 

 

 

Compreendendo que a análise de conteúdos não é um mero procedimento técnico, mas 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, optamos para tratamento e análise de 

dados da pesquisa os procedimentos da análise temática. Segundo Bardin (1977, p.105), “o 

tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”. 

Fazer uma análise temática consiste, dessa forma, em descobrir os “núcleos de 

sentido” (MINAYO, 2004, p. 209) que constituem uma comunicação cuja presença ou 

frequência tenham significado para o campo/sujeito investigado.  
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Assim, a nossa análise foi operacionalizada a partir de três operações básicas, 

elencadas por BARDIN (1997): (1) a pré-análise, (2) a exploração do material, (3) o 

tratamento e a interpretação dos resultados, a partir da inferência. Segundo a autora, 

 

esta primeira fase possui três missões: a escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final (BARDIN, 

1997, p.95) 

 

Para esta pesquisa, que tem como eixo a formação do arte/educador que atua no 

Terceiro Setor, tivemos contato com alguns poucos documentos sobre as organizações 

investigadas, no que se referia aos aspectos históricos e organizacionais. O material transcrito 

das entrevistas com os arte/educadores e gestores/coordenadores foi lido, o que nos 

possibilitou levantar algumas questões e impressões. As anotações, fruto das observações, e 

as notas de campo também foram analisadas atentamente. Nessa etapa, ainda, as 

respostas/informações fornecidas pelos entrevistados foram agrupadas, podendo, a partir de 

então, refletir sobre os pontos de “encontros” e/ou “desencontros” dos dados.  

A etapa seguinte, de exploração do material, deve ser compreendida como a 

codificação (MINAYO, 2004, p.210) e efetiva-se na transformação dos dados, buscando 

alcançar o núcleo, o que há de mais relevante na compreensão dos aspectos 

investigados/levantados. Para Bardin, (1997), 

 

tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma 

transformação – efetuada segundo regras precisas – dos dados brutos do 

texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite 

atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto [...] (p.103). 

 

Nessa etapa, os dados previamente agrupados, após a sua (re)leitura, sofreram, em 

algumas situações, novos agrupamentos. Ainda nesse momento, os temas mais relevantes 

foram emergindo, fazendo-nos refletir sobre os achados da pesquisa e os referenciais teóricos 

previamente e/ou posteriormente estudados. 

Por fim, a terceira operação compreende o tratamento e a interpretação dos resultados 

obtidos. Segundo Bardin (1997), é a etapa onde “os resultados brutos são tratados de maneira 

a serem significativos (falantes) e válidos” (p.101). Os resultados foram submetidos a 

operações simples, possibilitando-nos destacar e explicar as informações obtidas através de 

quadros.  
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A interpretação dos resultados a partir de inferências viabilizou as interpretações que 

dialogaram (ou não) com os aspectos teóricos previamente abordados, como também fizeram 

emergir outros aspectos da/na pesquisa.  

A opção feita pela análise temática, portanto, 

 

[...] é bastante formal e mantém sua crença na significação da regularidade. 

Como técnica ela transpira as raízes positivistas da análise de conteúdo 

tradicional. Porém há variantes na abordagem que no tratamento dos 

resultados trabalha com significados em lugar de inferências estatísticas. 

Essas variantes, de certa forma, reúnem, numa mesma tarefa interpretativa, 

os temas como unidades de fala, propostos, como foi exposto anteriormente, 

pela análise da enunciação (MINAYO, 2004, p. 211).    

 

No que se refere à identificação dos arte/educadores entrevistados, optou-se por 

identificá-los a partir das letras iniciais de seus nomes. Quanto às responsáveis legais e/ou 

coordenadoras entrevistadas, estas são descritas de acordo com a função que realizam e suas 

respectivas organizações. É importante destacar, também, que, no decorrer das falas, tanto 

arte/educadores como gestores/coordenadores citam nomes de pessoas que 

contribuíram/contribuem na realização de suas ações. Tais nomes foram substituídos por 

nomes fictícios, aleatoriamente escolhidos pela pesquisadora.  
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6 RESULTADOS ENCONTRADOS 
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O objetivo deste estudo foi compreender o percurso formativo dos arte/educadores que 

desenvolvem o ensino de artes nas organizações do Terceiro Setor. Para isso, foi necessário, 

primeiro, identificar que modelo formativo está sendo construído por essas organizações para 

o desenvolvimento profissional dos seus arte/educadores, como também conhecer que as 

práticas formativas estão sendo acessadas pelos próprios arte/educadores no intuito de melhor 

realizarem suas ações educativas. Além disso, tem-se a intenção de analisar que concepções 

de ensino de arte e de formação estão presentes nas organizações não formais de ensino. 

Dessa forma, após a coleta de dados e os procedimentos de organização, tratamento e 

análise deles, emergiram, como elementos centrais da análise, as seguintes categorias: as 

organizações e a formação dos arte/educadores; as relações tecidas no interior das 

organizações; mudanças identitárias e compromisso social. 

Todavia, antes de iniciar a discussão a partir das categorias encontradas, viu-se como 

necessário, num primeiro momento, fazer uma apresentação das organizações investigadas; 

num segundo momento, apresentar o perfil dos arte/educadores que atuam nessas 

organizações; e, num terceiro momento, tecer considerações sobre alguns significativos 

aspectos do ensino de arte nas organizações. 

 

 

6.1 Perfil das Organizações 

 

No intuito de melhor delinear o perfil das organizações investigadas, apresentaremos 

cada uma delas separadamente a fim de que possamos observar-lhes as características.  

 

 

6.1.1 O Grupo AdoleScER 

 

O Grupo AdoleScER (GA) é uma organização da sociedade civil, com sede na cidade 

do Recife/Pernambuco e tem como missão a promoção da formação humana de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica.  

Foi fundado em 16 de outubro de 2000, com sede no bairro do Cordeiro, e atua no 

Recife e em sua Região Metropolitana. A sede está localizada na rua Alexandre de Gusmão, 

número 170, Bairro do Cordeiro, Recife/PE. CEP: 50.630- 640. Fone: (81) 3227 4339. 

Endereço eletrônico: grupoadolescer@adolescer.org.br. Site: www.adolescer.org.br. 
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A instituição tem como objetivo geral melhorar, de forma sustentável, a qualidade e a 

perspectiva de vida de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, 

fortalecendo a dignidade deles através de uma formação integral que contribua com a cultura 

de paz, com o próximo, com o meio ambiente e consigo mesmo, colaborando com a redução 

da violência na sociedade brasileira.  

Seu público alvo são as crianças, adolescentes e jovens das comunidades da Ilha de 

Santa Terezinha, bairro de Santo Amaro, da comunidade de Caranguejo/Tabaiares, bairro de 

Afogados, comunidade de Roda de Fogo, bairro dos Torrões, e comunidade da Vila Santa 

Luzia, bairro da Torre.   

Dentre as ações que a organização realiza, destaca-se a formação de Adolescentes 

Multiplicadores de Informação (AMIN) e o Aprender Brincando, que propõe atividades 

lúdicas e artísticas às crianças e pré-adolescentes.  

A proposta metodológica do GA se baseia no conceito do Peer Education, que é a 

educação de igual para igual: adolescentes da mesma idade e procedência socioeconômica 

repassam informações importantes para seus pares, o que promove um efeito multiplicador. 

Além disso, sua proposta dá ênfase às seguintes ações sistematizadas pela United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO): aprender a ser (autonomia), 

aprender a fazer (realização produtiva), aprender a conviver (relações saudáveis) e aprender a 

aprender (produção e uso do conhecimento). 

A equipe da organização é constituída por profissionais técnicos e administrativos que 

atuam na sede central e pelos educadores/as que realizam as atividades educativas nas 

comunidades atendidas pela instituição. A equipe da sede central é responsável pela 

administração, organização e coordenação de todas as atividades, interagindo sempre com as 

equipes das comunidades. As ações realizadas pela instituição - como a seleção de novos 

beneficiários para o curso de AMINs, a elaboração ou alteração do currículo e/ou dos planos 

de atividades, os projetos de geração de renda, o contato com outras organizações - são 

sempre realizadas conjuntamente com as equipes central e das comunidades.  

A organização teve início com um grupo de profissionais que fundou, em 2000, o 

Grupo AdoleScER com o objetivo de fortalecer, através da formação humana, adolescentes de 

comunidade em várias áreas, proporcionando novas perspectivas de vida. Mas, antes disso, 

alguns de seus integrantes já realizavam uma ação “por aqui”, conforme lembra a atual 

gestora, que nos informou mais sobre a criação do GA, como podemos constatar no texto 

registrado a seguir. 
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Foi uma atuação nossa, com as crianças desnutridas na Ilha de Santa 

Terezinha, e isso através do serviço alemão. Nesse período tínhamos 

adolescentes que atuavam dentro desse trabalho [...]. Isso foi a semente que 

gerou o AdoleScER, porque a partir daí fomos pesquisando como é que a 

gente poderia trabalhar com esses adolescentes de uma forma não tão 

tradicional. E vimos como era importante esse resgate do protagonismo [...].  

Quando terminou essa parte com as crianças, pois não tinha mais crianças 

desnutridas, pensamos: “Foi tão legal trabalhar com esses adolescentes...” 

Então brotou o AdoleScER. Começamos a pesquisar o que é que existia 

desse tipo de trabalho, mas era pouco material que encontrávamos. Não 

queríamos trabalhar com eles uma coisa pontual, de dois ou três meses. 

Pensamos que deveria ser uma coisa mais longa. Então, elaboramos um 

plano para a mesma comunidade em que já atuávamos. Foi o primeiro grupo. 

Tínhamos certa flexibilidade de desenvolver um trabalho sem ter que estar 

dizendo: “Daqui a um ano temos que conseguir isso”. Penso que foi nossa 

grande vantagem. (Fragmento da entrevista com a gestora do Grupo 

AdoleScER). 

 

São 03 (três) os programas desenvolvidos pela organização: Formação de 

Adolescentes Multiplicadores de Informação (AMIN), Aprender Brincando e Atendimento a 

gestantes adolescentes. O curso de AMINs foi o pioneiro, o que deu início à organização. 

 

O AMIN é um curso com duração de quatro anos, onde adolescentes entre 

11 e 14 anos recebem um conhecimento amplo sobre temas como cidadania, 

ecologia e prevenção à violência, drogas, gravidez na adolescência, 

infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids. A formação também 

fortalece a autoestima, aproxima da própria cultura e prepara os adolescentes 

para a escolha da futura profissão. No último ano realizam, como 

multiplicadores de informações, oficinas onde repassam os seus 

conhecimentos para seu pares nas comunidades, escolas e outras instituições, 

gerando, assim, um enorme efeito multiplicador. Concluída a formação no 

AdoleScER, os adolescentes mais aptos tornam-se monitores e atuam nos 

novos grupos de AMIN (Fragmento da proposta do curso de AMINs). 

 

O curso de AMINs possibilita ao adolescente a interação entre seus pares, através de 

esclarecimento e orientação positivos. Visa despertar o interesse e o senso de responsabilidade 

dos adolescentes com relação às questões sociais e políticas de suas comunidades, 

fomentando neles a vontade de contribuir com a superação de situações difíceis. Entre o final 

de 2006 e o início de 2007, a organização passa a atuar, também, junto às crianças de 07 (sete) 

a 13 (treze) anos de idade, através do Programa Aprender Brincando, conforme podemos 

constatar por meio da transcrição do fragmento da proposta desse programa. 
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Nas sedes comunitárias, os monitores do AdoleScER realizam atividades 

lúdicas e educativas com crianças entre 07 e 13 anos, baseados em valores 

humanos importantes como paz, amor, não violência, ação correta  e 

verdade. Trata-se de um programa que visa prevenir a violência em suas 

diferentes formas, onde a própria criança e pré-adolescente se torna um 

educador entre seus pares (Fragmento da proposta do Programa Aprender 

Brincando). 

 

A terceira ação realizada pela organização está voltada ao atendimento e 

acompanhamento de adolescentes grávidas. Tal ação está intimamente ligada ao início do 

Grupo AdoleScER, que será comprovado pelo texto transcrito a seguir. 

Adolescentes que engravidam, necessitam de uma atenção especial, 

principalmente quando esse cuidado não existe dentro do âmbito familiar. O 

AdoleScER oferece a esse público com sensibilidade e competência 

acolhimento e orientação. Fortalece nas gestantes a percepção da futura 

maternidade como uma experiência positiva, estimulando a consciência da 

necessidade de continuar estudando. Esclarecimentos importantes sobre o 

ciclo gestacional, planejamento familiar e cuidados com o bebê fazem 

também parte desses encontros semanais, por um período de quatro meses. 

(Fragmento da proposta do curso de orientação às gestantes). 

 

Atualmente a organização atende, diretamente, a 145 (cento e quarenta e cinco) 

adolescentes em formação no curso de AMINs, 120 (cento e vinte) crianças no Projeto 

Aprender Brincando e 75 (setenta e cinco) gestantes. Ao longo de sua existência vem 

buscando parcerias com outras organizações, com as lideranças locais, com a Universidade, 

no intuito de ampliar e melhorar suas ações.  

O Grupo AdoleScER tem seu lugar reconhecido no Recife no que se refere ao trabalho 

com crianças e adolescentes. Seu conceito pedagógico é considerado pioneiro e a quantidade 

de adolescentes que desejam integrar o AMIN, segundo sua gestora, é crescente.  

A organização não possui um quadro fixo de funcionários voluntários. Por outro lado, 

a ação voluntária não está ausente da instituição. Esporadicamente, são recebidos voluntários 

que atuam tanto nos cursos e projetos, como nas questões administrativas, técnicas e/ou 

pedagógicas, mas “não se pode considerar um quadro de voluntários”, afirmou a gestora em 

entrevista. No momento de realização do acompanhamento/levantamento das ações da 

organização, havia um voluntário atuando na área de comunicação e divulgação do site da 

organização. 
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As instituições que apoiam o GA são: Wfd.  Weltfriedensdienst e.V. , a Caritas 

International, o Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, a 

Misereor. IHR HILFSWERK, a Kinder Missionswerk die Sternsinger e a Förderkkreeis für 

Brasilien – Hilfe zur Selbsthilfe. Segundo a gestora 

temos um grupo que fazem doações regulares, um grupo mais antigo que 

possui uma fidelidade conosco muito intensa. Temos grupos da Alemanha, o 

serviço pela paz mundial, que é um financiador [...] Alguns não mandam o 

dinheiro diretamente, mandam via um serviço pela paz (Fragmento da 

entrevista com a gestora do Grupo AdoleScER). 

 

A proposta de incluir linguagens artísticas nas atividades materializadas pela 

organização está expressa tanto em seus documentos, como em suas ações práticas. As 

manifestações da dança, com ênfase nas danças populares nordestinas e, mais recentemente, 

nas danças circulares, e o uso dos elementos da linguagem teatral estão presentes tanto na 

formação dos AMINs, como no Aprender Brincando.  

Diante de tal quadro, optou-se por acompanhar as ações de formação dos 

arte/educadores que atuam nos cursos de AMINs. Tal escolha deu-se por compreender-se que 

a referida atividade demonstrou ser o „eixo central‟ da organização.  

Na proposta curricular dos AMINs, ao longo de todo o período formativo, os alunos 

têm aula de dança popular e circular 01 (uma) vez por semana, sendo 02 (duas) horas/aula 

semanais. As aulas de teatro também ocorrem 01 (uma) vez por semana, também com 02 

(duas) horas/aula semanais. Ainda segundo a proposta curricular dos AMINs, as linguagens 

artísticas devem contemplar aspectos da história da dança e do teatro, os elementos da 

linguagem da dança e do teatro, o aprendizado das danças e da produção/interpretação teatral, 

como também a contextualização das danças e das manifestações teatrais a partir do repertório 

da comunidade e dos próprios alunos do curso.  

Por não possuir, no período de realização deste estudo, uma pessoa com habilitação 

específica em Teatro e em Dança, as ações são desenvolvidas pelo coletivo de arte/educadores 

que semanalmente se reúnem no intuito de trocar experiências, planejar, propor atividades, 

buscar soluções. Tais encontros formativos acontecem na sede central da organização que, nas 

palavras de sua gestora, “é o lugar do acolhimento”.   
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6.1.2 O Movimento Pró-Criança 

 

O Movimento Pró-Criança (MPC) é uma Associação de fiéis da Igreja Católica, 

fundada em 27 de julho de 1993, por D. José Cardoso Sobrinho, sendo, portanto, uma 

organização ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife. É, simultaneamente, uma Associação 

da Civil, sem fins lucrativos que tem como proposta central a minimização das dificuldades 

vivenciadas pelas crianças, adolescentes e jovens da Região Metropolitana do Recife, através 

de ações artísticas, culturais e profissionalizantes. 

A missão do Movimento é promover a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 

cidadania de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco ou abandono, na RMR. O 

resgate acontece através de um trabalho interdisciplinar, composto por atividades que buscam 

a integração junto à família e à comunidade. As atividades propostas pela organização são 

desenvolvidas em 04 (quatro) segmentos: artes, apoio pedagógico, esporte e 

profissionalização.  

A implantação do MPC foi motivado pelo alto índice de crianças e adolescentes em 

situação de miséria e abandono, e pela necessidade de reunir esforços para a reversão dessa 

realidade. “O intuito do Pró-Criança, dezessete anos atrás, era resgatar o menor de rua, o 

menino que tá cheirando cola, que tava no sinal” (Fragmento da entrevista com o 

arte/educador G. L. A. F.).  

Atualmente, a organização é uma das principais instituições do país que atua, 

positivamente, no desenvolvimento socioeducativo de crianças, adolescentes e jovens. O 

resultado das ações desenvolvidas é notadamente reconhecido, conforme podemos comprovar 

no texto abaixo registrado. 

 

Dados divulgados pelo Centro Interuniversitário de Estudos da América 

Latina (CIELA) apontam a diminuição do número de crimes praticados por 

adolescentes no Estado de Pernambuco [...]. Entre as causas apontadas para a 

diminuição estão as ações desenvolvidas pelo Pró-Criança [...]. O trabalho 

desenvolvido pelo MPC também conta com a aprovação de 80% da 

população do Recife, de acordo com levantamento realizado, em setembro 

de 2003, pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas - 

IPESPE (Fragmento de documento sobre o histórico do MPC). 
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O Movimento Pró-Criança é composto por 03 (três) unidades: uma no bairro dos 

Coelhos, no Recife; outra no bairro do Recife Antigo, no Recife; e uma terceira no bairro de 

Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Juntas, as unidades contam com uma equipe de 

aproximadamente 130 (cento e trinta) colaboradores, entre profissionais contratados, 

estagiários, bolsistas e voluntários, e atendem, diretamente, cerca de 800 (oitocentas) crianças, 

adolescentes e jovens.  Cada uma das unidades do MPC desenvolve atividades específicas e 

leva em consideração as características culturais das comunidades onde está inserida. Por 

conta da especificidade de cada unidade, elas serão apresentadas separadamente. 

 

 

6.1.2.1 Unidade Pró-Criança – Coelhos 

 

A unidade dos Coelhos é a sede matriz do MPC. A unidade realiza um apoio 

sócio/psico/pedagógico através de uma equipe multidisciplinar, formada por pedagogos, 

psicólogos, assistente social, educadores, arte/educadores, entre outros. As ações 

desenvolvidas pela unidade buscam a promoção da aprendizagem a partir de quatro pilares: o 

aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a aprender. Nota-se, 

aqui, uma convergência com a proposta formativa da UNESCO que é, também, privilegiada 

no Grupo AdoleScER. 

A unidade possui atividades artísticas de dança, artes visuais e teatro, e atividades 

esportivas, como o judô e a capoeira. Essas são denominadas de “atividades eixo”. As 

atividades nomeadas de transversais incluem a evangelização, a informática, a leitura, o criar 

e brincar, o ser e conviver.  

Cada uma das atividades possui características e carga horária distintas. As aulas de 

artes visuais, por exemplo, acontecem dentro do Projeto Jovem Artesão e tem uma carga 

horária de 06 (seis) horas semanais. Já as aulas de teatro possuem 03 (três) horas semanais e 

os alunos são subdivididos conforme a faixa etária em que estão inseridos. Os alunos que 

buscam as ações promovidas pela unidade se inscrevem nas atividades com as quais mais se 

identificam (as atividades eixo) e participam, paralelamente, de uma ou mais atividades 

transversais. Atualmente, a unidade atende a 390 (trezentos e noventa) alunos nos 02 (dois) 

turnos em que funciona (manhã e tarde). As inscrições são feitas, em geral, no início do ano e 

o tempo de duração das atividades também varia de acordo com a linguagem escolhida. Os 

alunos recebem alimentação, fardamento e todo material de que precisam para realizar as 

atividades.  
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Além de tais ações, a unidade promove aulas passeio, e alguns cursos estão sendo 

oferecidos para as mães dos alunos, no intuito de aproximá-las da organização, como 

ressaltado na entrevista cujo fragmento transcrevemos abaixo.  

 

Tem espaço de artes plásticas. Eu acho que é artes... que elas estão 

produzindo um material com fuxicos... um bocado de coisas lá trás, no 

galpão. Eu queria que fosse mais ainda, que chamasse mais a atenção desse 

público, como corte e costura, um curso profissionalizante, que ela, na sua 

casa, pudesse ganhar o seu dinheiro. Com o fuxico também ganha... mas que 

também ganhasse com mais outras coisas, que não ficasse só nesse curso. E 

através daí se aproximava mais a família da gente (Fragmento da entrevista 

da arte/educadora S. S. B.). 

 

Em entrevista realizada com a gestora dessa unidade, foi esclarecido que todos os 

arte/educadores são contratados (com carteira assinada ou prestador de serviços), mas existem 

voluntários atuando na atividade transversal de Evangelização e na cozinha da unidade, onde 

algumas mães de alunos ajudam na elaboração e distribuição das refeições oferecidas.  

A unidade, em conjunto e antecipadamente, propõe um tema norteador para cada ano 

corrente. O tema do ano de 2010 é Gentileza Gera Gentileza, frase conhecida nacionalmente, 

a partir da obra do Profeta Gentileza. Dessa forma, todas as atividades (tanto as atividades 

eixo, como as atividades transversais) devem ser geridas a partir desse tema/princípio. O 

fardamento deste ano, tanto dos alunos como dos educadores e arte/educadores, trazem o 

“lema” do Profeta. Ainda sobre essa temática, alguns arte/educadores nos esclarecem como se 

faz o trabalho. É o que podemos verificar nas falas transcritas a seguir. 

 

Esse ano é o tema “Gentileza Gera Gentileza”. Que a gente vê que o perfil 

não só da comunidade, mas da Humanidade em geral... e aí a gente viu que... 

vamos tentar quebrar isso, falando sobre a importância de ser gentil. Aí a 

gente alia as nossa técnicas, os nossos conteúdos a esse fim, a esse tema. No 

caso, todos os educadores estão trabalhando com esse tema gerador, mas as 

técnicas cada um traz as suas (Fragmento da entrevista com a arte/educadora 

L. A. Q.). 

 

 

Aqui no Pró-Criança, a gente trabalha o ano a partir de um tema. O tema 

desse ano é “Gentileza Gera Gentileza”. Então a gente vem trabalhando 

desde o início desse ano encima desse tema. Então, agora em outubro, tem 

um espetáculo e todas as linguagens se voltaram para esse tema, esse 

espetáculo. Todos os educadores adequam seu planejamento para esse tema 

(Fragmento da entrevista com a arte/educadora T. G. S.). 
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No fragmento anterior há uma referência a um espetáculo que estava sendo construído 

e que foi apresentado pela unidade. Tal espetáculo é fruto de todas as ações desenvolvidas 

nesta unidade. É uma espécie de culminância, que mostra ao público e aos pais dos alunos as 

produções desenvolvidas. Por conta disso, em entrevista, a gestora da unidade nos alertou da 

dificuldade que a pesquisadora encontraria para realizar a observação da formação continuada 

dos educadores e arte/educadores, pois  

 

o 2º semestre é o da formação do espetáculo para a culminância maior e tem 

também o domingo das artes, que é um espetáculo que reúne as 3 unidades. 

Então todo mundo vai ter que mostrar o que fez, lá no teatro, o que fez no 

semestre inteiro, aliás, o ano inteiro. Que é agora em novembro. Então é um 

semestre bem tumultuado.  O 2º semestre é o semestre da agonia. No 1º 

semestre, todo mundo trabalha bem os conteúdos e tal. Mas o 2º, eles ficam 

muito ansiosos... não vai dar tempo! E é um desafio para toda a nossa 

unidade. Nas outras unidades, o que eles fazem? Cada linguagem se 

apresenta separadamente, que é bom. Mas aqui, nessa unidade, nós gostamos 

de desafio, então por isso toda vez a gente faz um espetáculo cênico, onde 

todo mundo está envolvido, desde a informática, desde a evangelização, o 

próprio teatro, o judô... e todos os outros. Então não é fácil! (Fragmento da 

entrevista com a gestora do MPC - unidade Coelhos). 

 

Esse espetáculo, intitulado de Retalhos, aconteceu no auditório do Instituto Materno 

Infantil de Pernambuco (IMIP), no dia 28 de outubro de 2010, e foi uma apresentação 

direcionada aos pais, familiares e amigos dos alunos. Uma segunda encenação aconteceu num 

evento promovido pelas três unidades do MPC. Esse evento foi denominado de Domingo das 

Artes e ocorreu em novembro do mesmo ano, no Teatro Boa Vista.  

A unidade se preocupa com a formação de seus educadores e arte/educadores, e 

realiza, semanalmente, encontros de formação continuada, que são chamados por alguns de 

Cuidar do Cuidador. O objetivo dessa formação é a discussão de temáticas inerentes e 

relevantes ao ensino das múltiplas linguagens artísticas, como também a troca de 

experiências, a discussão e solução de problemas de natureza diversa, o planejamento das 

atividades semanais e a integração da equipe. Os encontros acontecem semanalmente, às 

sextas-feiras, e estão distribuídos da seguinte forma: nas primeiras sextas-feiras do mês são 

trabalhados temas/conteúdos sobre as linguagens artísticas, metodologias, formas de avaliação 

do aprendizado. Os encontros são organizados por uma coordenadora, com formação superior 

em Educação Artística/Habilitação em Artes Plásticas, pela UFPE. Na última sexta-feira de 

cada mês, os encontros são focados na apresentação/discussão dos perfis dos alunos 

beneficiados pela organização e são conduzidos por assistentes sociais e/ou psicólogas.  
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No que se refere aos desafios da unidade, a gestora assim se pronunciou: 

 

O maior desafio que eu vejo é a gente dar um retorno de todo trabalho que a 

gente faz aqui para as famílias dos educandos, porque eu percebo que aqui 

eles estão muito felizes. Quando eu vou na escola [...] eu via um menino 

totalmente diferente do menino que eu encontro aqui. Um menino que nem o 

professor conhecia, um menino que fazia bagunça na escola. E aqui eu via 

um menino crítico, tão envolvido. Então acho que é isso, dar um retorno, não 

basta ficar aqui, tem que levar pra família, pra escola, tudo o que ele 

aprendeu aqui, de conhecimento (Fragmento da entrevista da gestora do 

MPC – Coelhos). 

 

Ela termina nossa conversa ressaltando a principal meta/desafio dessa unidade: 

 

O que eu percebo é que há por aí muitas ONGs que se preocupam com a arte 

só, a arte não vinculada à educação; é arte para formar artistas. Essa não é a 

nossa preocupação, aqui a gente quer formar cidadãos [...]. Mas não é fácil. 

É fascinante quando você vê o resultado, mas o dia a dia é sempre um 

desafio, um desgaste! [...] eu acho que a arte é um grande veículo de 

educação. O desafio é não desistir! (Fragmento da entrevista com a gestora 

do MPC – Coelhos). 

 

A unidade está localizada na rua dos Coelhos, número 317, bairro da Boa Vista, 

Recife/PE. CEP: 50. 070- 550. Fone: (81) 3412 8989. Endereço eletrônico: 

mpc@truenet.com.br. Site: www.movimentoprocrianca.org.br.  

 

 

6.1.2.2 Unidade Pró-Criança – Piedade 

 

A unidade de Piedade desenvolve suas atividades desde 1998. Possui, também, um 

acompanhamento psicossocial às crianças, aos adolescentes e aos jovens, como também às 

suas famílias. Os beneficiados contam, ainda, com acompanhamento médico/hospitalar. 

A unidade distribui as ações em 02 (dois) departamentos: o técnico/profissional e o 

psicossocial. O primeiro deles possui os seguintes cursos: profissionalizante em eletrônica, 

profissionalizante em serigrafia, profissionalizante de informática, oficina de dança, oficina de 

capoeira, oficina de violão, oficina de pintura, serigrafia, entre outros. Já o departamento 

psicossocial oferece apoio pedagógico em Português e Matemática, consultas médicas em 

parceria com laboratórios e centros médicos, reuniões mensais com os pais e/ou responsáveis 

pelos alunos atendidos, multirão para expedição de documentos, orientação vocacional para a 

escolha profissional, sessões de ludoterapia e psicoterapia para os alunos e suas famílias, 



110 

 

visitas às escolas no intuito de verificar o desempenho escolar dos alunos etc. A unidade 

beneficia diretamente, aproximadamente, 240 (duzentos e quarenta) alunos.  

 Das muitas ações promovidas pela unidade, chamou a nossa atenção o Programa 

Jovem Artesão (PJA). O PJA estabelece a formação de núcleos de produção e 

profissionalização de jovens, utilizando-se da linguagem e das técnicas das artes visuais. O 

programa teve início a partir de um outro, o Projeto Faço Arte. Sobre esse início, assim 

pronunciou uma das coordenadoras do programa: 

Teve o primeiro Faço Arte lá no Pró-Criança, que inicialmente foi um 

projeto que foi feito para o Pró-Criança lá nos Coelhos [...]. A ideia era 

chamar alguns artistas plásticos daqui para dar oficinas lá pros alunos que 

tivessem um interesse mais aguçado no processo. Então o Faço Arte surgiu. 

Aí foi superbacana, envolveu muita gente, muitos artistas e culminou numa 

exposição no Museu do Estado. Pra todo mundo que participou foi muito 

importante e aí veio a vontade de continuar. Aí a gente fez o Faço Arte 2 [...] 

Nesse ínterim, o Instituto Ayrton Senna começou com uma parceria com o 

Pró-Criança, por causa do Faço Arte, que era um projeto voltado pra 

adolescente; essa questão do adolescente e a arte [...].  E uma das 

dificuldades que eles tinham era de como manter o adolescente, de como ele 

se manter... no curso de arte a evasão era muito grande, porque eles 

precisaram ganhar dinheiro... e isso era sempre discutido[...]. Em 2002, o 

Faço Arte foi pro Museu do Homem do Nordeste, a ideia era parecida e lá a 

gente implantou a ideia da formação continuada com o arte/educador. Então 

já trabalhava com a criança e com o adolescente e agora querendo trabalhar 

com os dois protagonistas que atuavam dentro da escola ou de ONG, enfim, 

quem estivesse em sala de aula [...]. A gente conseguiu um financiamento 

para experimentar um projeto piloto lá, com os adolescentes, inclusive 

adolescentes do Pró-Criança que iam pra lá trabalhar com artistas e o ideal 

de cada oficina é que no final tivesse um produto, que tivesse sido 

provocado pela oficina. Então em 2004 foi uma coisa embrionária [...]. 

Bianca era do setor profissionalizante lá dos Coelhos, agora estava como 

gestora lá de Piedade... aí a gente escreveu o projeto. O objetivo maior do 

projeto era modificar essa estrutura dos cursos profissionalizantes do Pró-

Criança. Já existia a parceria com a INFRAERO lá em Piedade, já tinha o 

financiamento dos cursos de arte e de serigrafia, então o que acontece?  A 

gente  juntou a fome com a vontade de comer. Então a gente fez o projeto do 

Brasil Fundacion para melhorar a estrutura, trazer artistas plásticos, design, 

comprar equipamentos, dentro da estrutura do Jovem Artesão. Então seria a 

implantação de um núcleo do Jovem Artesão em Piedade. Então foi uma 

coisa que foi vindo atrás da outra... foi assim que foi acontecendo. O Jovem 

Artesão é fruto do Faço Arte; ele não tinha acontecido sem o Faço Arte. 

Mesmo que eles tenham objetivos distintos, mesmo que o Faço Arte tenha 

como foco as artes visuais e o outro é mais voltado para o produto, para a 

profissionalização (Fragmento da entrevista com a coordenadora do 

PJA/MPC – Piedade). 
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Desde seu início, o PJA apresenta números crescentes. Em 2004, atendeu 40 

(quarenta) jovens. A partir de 2007, passou a oferecer 80 (oitenta) vagas. Agora, em 2010, 

conta com 120 (cento e vinte) jovens inscritos e participando das atividades 

profissionalizantes. No decorrer de 02 (dois) anos de formação, os alunos vivenciam 

atividades diversas a partir de três eixos formativos: o eixo artes, que contempla as técnicas, 

os conceitos, os conteúdos, os processos artísticos; o eixo produto, onde os resultados do eixo 

anterior são transformados em produtos, ou seja, são colocados em camisetas, peças de 

porcelana e em que ainda são analisados e testados produtos, onde comprar, onde vender, 

análise do público consumidor, elaboração dos custos etc.; e o eixo indivíduo, que trata das 

relações interpessoais, das questões da cidadania, do ser e agir corretamente no mundo. Ao 

longo do curso, os alunos têm contato direto com artistas, designs, artesãos, montam e 

participam de feiras, fazem visitas a museus, galerias, apreciam peças teatrais, exposições, 

entre outras atividades. Ao término do curso, os alunos são incentivados e orientados a se 

articularem em associações produtivas. 

O PJA também possui um tema gerador, que anuncia e interliga as atividades da 

turma. O tema gerador da primeira turma do PJA foi, por exemplo, a “chita” (tecido de 

algodão com estampas de cores fortes, geralmente florais e popular no Nordeste do Brasil, 

mas vem sendo valorizado também na decoração, principalmente como referência estética, 

transformando-se, assim, em um dos ícones da identidade nacional). O tema que vem dando 

origem às atividades do grupo em andamento (ano de 2010) são os azulejos da arquitetura 

colonial de Pernambuco. Nota-se que a escolha dos temas geradores, além de direcionar a 

produção das peças, promove um diálogo com o contexto e com a cultura 

artística/histórica/patrimonial do Estado. 

A unidade propõe e viabiliza aos seus educadores e arte/educadores encontros 

semanais de planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades, conforme explicado 

na fala abaixo transcrita. 

 

Com os educadores a gente tem reuniões semanais. Nos Coelhos tem a 

formação continuada. No caso da gente, essas reuniões é pra construção do 

planejamento, avaliação do planejamento semanal, modificação do 

planejamento. A luta é de fazer com que todos os professores façam o seu 

planejamento, que não é pra tá preso. O professor de arte não é pra tá preso, 

congelado, arcabouçado num planejamento, mas que precisa fazer precisa, 

pra que, a partir dali, aconteçam as modificações, as alterações, as 

mudanças. Para dali a gente tirar a lista de material que precisa, pra ter um 

registro do que é feito. E esse planejamento já serve até pra um relatório 

depois, um relatório tem que ser feito (Fragmento da entrevista com a 

coordenadora do PJA/MPC - Piedade). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estampa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Florais
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Na unidade MPC-Piedade, todos os educadores, arte/educadores e equipe 

técnico/administrativa são remunerados. Há um pequeno quadro de voluntários, que contribui 

em ações pontuais.  

A unidade está localizada na rua José Maia Bezerra, número 10, bairro de Piedade, 

Jaboatão dos Guararapes/PE. CEP: 54. 000- 000. Fone: (81) 3474 8979. Endereço eletrônico: 

mpc_piedade@yahoo.com.br e jovemartesaompc@yahoo.com.br. Site: 

www.movimentoprocrianca.org.br.  

 

 

6.1.2.3 Unidade Pró-Criança – Recife Antigo 

 

A unidade do Recife Antigo é denominada de “Espaço Maria Helena Marinho” 

(EMHM). Desenvolve atividades de arte/educação com crianças, adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade social, provenientes de 45 (quarenta e cinco) comunidades da 

RMR. O EMHM recebeu sua sede própria em 2002 e atende, atualmente, 146 (cento e 

quarenta e seis) alunos, apesar de sua capacidade de atendimento ser bem maior.  

As atividades desenvolvidas pela unidade são as seguintes: curso de dança (dança 

popular e dança clássica), cursos de música (violino, percussão, teoria musical e canto coral). 

Além dessas duas linguagens os alunos têm aula de informática. Também são oferecidos 

cursos profissionalizantes, na área das artes plásticas (corte e costura, reciclagem de guarda-

chuvas e banners) para as mães dos alunos.  

Cada curso possui um programa específico que integra aspectos da história, dos 

elementos da linguagem e as técnicas específicas de cada área. Com relação ao tempo de cada 

curso, sua coordenadora nos diz: 

 

A gente tem o curso de dança clássica e popular que dura em média quatro 

anos. Mas, depois dos quatro anos, tem mais dois anos de especificação em 

apresentações... Aí eles entram pro Andarilho, que é um grupo que a gente 

tem [...].  No Andarilho, que é um grupo com o qual a gente faz 

apresentações e aí, depois, a gente tenta encaminhar pra outras instituições 

[...]. Música a gente tem canto, violino e percussão. Que também é de quatro 

anos e depois de quatro anos a gente encaminha pra orquestra. A gente tem 

uma orquestra que vai fazer dois anos mais ou menos que abrange percussão 

e violino (Fragmento da entrevista com coordenadora do MPC – Recife 

Antigo). 
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As aulas acontecem 03 (três) ou 04 (quatro) vezes por semana, dependendo do curso e 

da turma da qual o aluno faz parte: se um grupo que está nos anos iniciais ou no final da 

formação. Às sextas-feiras, os alunos têm aula de evangelização, o que nos faz lembrar que o 

MPC está ligado às ações religiosas católicas.   

A equipe da unidade é composta por pedagogo, psicólogo, assistente social, técnicos 

administrativos e pelos arte/educadores. Os alunos atendidos recebem alimentação, auxílio 

transporte, além de fardamento e todo material necessário para as aulas. Sobre a oportunidade 

de participar de um curso de balé, por exemplo, a arte/educadora nos conta que 

 

aqui eles não pagam absolutamente nada [...]. Têm as roupas, eles ganham o 

fardamento, eles ganham o curso, ainda ganham o vale-transporte, sem falar 

nas refeições. Assim... Ou seja, eles têm que se dedicar só com, 

simplesmente, o corpo, com a dança. Eu falei pra eles: “Eu queria ter essa 

oportunidade que vocês têm, com certeza eu ia agarrar com unhas e dentes!” 

(Fragmento da entrevista com a arte/educadora M. E. N. S.). 

 

Educadores e arte/educadores são todos remunerados nesta unidade. Dois voluntários 

colaboravam, no período de realização das entrevistas, com a organização: uma mãe de aluno, 

que auxilia na elaboração dos figurinos, e um arte/educador de violino (que não participou do 

processo das entrevistas deste estudo, por uma incompatibilidade de horários). 

A unidade do MPC - Recife Antigo, pelo que podemos inferir, não realiza ações de 

formação continuada com seus arte/educadores, pelo menos formações continuadas na área 

das linguagens artísticas. Isso pode ser justificado (pelo que podemos inferir) pelo fato de a 

unidade possuir arte/educadores habilitados por cursos técnicos e/ou profissionalizantes, todos 

com ampla experiência profissional e, ainda, todos atuando em outros campos de trabalho, 

além desta unidade.  

Ainda assim, a unidade realiza encontros, chamados de “reunião pedagógica”, em que 

são realizadas trocas de experiências. Os planejamentos semanais são acompanhados, 

elaborados e/ou avaliados e, também, são apresentados/discutidos as relações de 

aprendizagem e/ou problemas a serem solucionados quanto aos alunos. A frequência em que 

acontecem tais reuniões é que não pôde ser verificada, porque respostas distintas foram dadas 

à mesma questão, conforme podemos perceber nas falas transcritas a seguir. 
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A gente faz a reunião pedagógica que é uma vez por mês. Nessas reuniões, 

tanto tratamos sobre os casos dos alunos, sobre o aprendizado, as 

dificuldades, como a gente aprende um com o outro nesse momento 

(Fragmento da entrevista com a coordenadora do MPC – Recife Antigo). 

 

Pesquisadora: Essas reuniões pedagógicas... são assim, uma vez por mês? 

Arte/educador: Vira e mexe! Às vezes demora um pouco mais, dois meses. 

Depende da necessidade da haver mudanças ou não, ou alguma coisa que 

não esteja funcionando direito. Porque a gente tem, assim, uma reunião com 

os professores e com a psicóloga (Fragmento da entrevista com 

arte/educador G. L. A. F.). 

 

 

A gente tem uma reunião pedagógica a cada 15 dias, geralmente nas quintas-

feiras, que é o dia em que tá todos os professores. Então é discutido casos de 

alunos, o que tá acontecendo, o que tá certo, que tá errado, o que tá 

funcionando e o que não tá (Fragmento de entrevista com o arte/educador J. 

E. R. J.). 

 

Tal como acontece com a unidade do MPC – Coelhos, o segundo semestre no Espaço 

Maria Helena Marinho também é permeado por convites e apresentações fora da sede. 

Solicita-se que se apresentem as ações desenvolvidas em eventos de natureza as mais 

diversas, como missas, comemorações em empresas, mostras de dança e música, teatros, entre 

outras.    

Diante da tranquilidade com que as ações acontecem, pode-se, num primeiro 

momento, afirmar que a unidade e seus 21 (vinte e um) integrantes não possuem problemas 

e/ou desafios. Problemas e desafios são apontados, contudo, tanto pela coordenação como 

pelos arte/educadores entrevistados, mas há uma unanimidade na fala desses sujeitos ao 

destacarem o papel da arte e da educação como instrumentos de mudança social. Observemos 

isso na fala transcrita a seguir. 

 

Tem vários desafios, mas talvez o maior deles é incutir nessas crianças 

esperança e dignidade. Esperança de que o mundo vale a pena, de que o 

esforço vale a pena. De que é possível você, gastando sua energia numa 

coisa boa, você pode crescer e mudar o padrão de vida que você tem, de 

modificar sua vida, ter espaço profissional, se tornar um adulto feliz, bem 

sucedido, realizado (Fragmento da entrevista do arte/educador G. L. A. F.). 

 

A unidade está localizada na rua Vigário Tenório, número 135/143, bairro do Recife 

Antigo, Recife/PE. CEP: 50. 000 -000. Fone: (81) 3425 4450. Endereço eletrônico: 

contato@emariahelenamarinho.com.br. Site: www.emariahelenamarinho.com.br e 

www.movimentoprocrianca.org.br. 
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Como se pôde perceber, para materializar as muitas ações desenvolvidas nessas 03 

(três) unidades, tanto os gestores que atuam diretamente nas sedes como a gestão financeira 

estão sempre buscando fontes de financiamento e/ou parcerias. Entre os projetos que 

colaboram com o MPC, apontamos os seguintes: o Projeto Geração de Renda, que tem como 

meta o acesso do jovem empreendedor ao mercado de trabalho; a campanha Regar, com a 

qual qualquer cidadão pode colaborar por meio de sua conta mensal de água (esse projeto tem 

como parceira a COMPESA); Projeto Geração de Emprego, em que os jovens são 

encaminhados ao mercado de trabalho e conta com a parceria da Petrobrás e de outras 

empresas locais; o Projeto Clarear, com o qual o cidadão pode colaborar autorizando o débito 

de um valor em sua conta mensal de energia elétrica (há também uma parceria com a CELPE) 

e beneficiar não apenas o Movimento Pró-Criança mas também a Associação Beneficente 

Criança Cidadã (ABCC), a Organização do Auxílio Fraterno (OAF) e a Pastoral a Criança.  

Ao longo das entrevistas, os coordenadores, gestores e/ou arte/educadores citaram 

outras instituições que apoiam/financiam o MPC, como a Infraero, a Fundação Altino 

Ventura, o Instituto Ayrton Senna, o SEBRAE, além de ações e projetos do Governo do 

Estado. O MPC promove, ainda, o engajamento e a ação voluntária.  

 

 

6.2 Perfil dos arte/educadores 

 

Dos 10 (dez) arte/educadores entrevistados do Grupo AdoleScER:  Saúde, Educação e 

Cidadania, 03 (três) são do gênero masculino e 07 (sete) são do gênero feminino. A 

predominância feminina se repete entre os arte/educadores do Pró-Criança: 04 (quatro) são do 

gênero masculino e 06 (seis) são do gênero feminino. Ao todo, eles ficam assim distribuídos: 

     Quadro 03: Distribuição dos arte/educadores quanto ao gênero  

 

Homens 

 

07 arte/educadores 

 

Mulheres 

 

13 arte/educadoras 

 

A faixa etária desses arte/educadores     apresenta     uma grande   variação, conforme  

demonstrado no quadro abaixo:  
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                Quadro 04: Distribuição dos arte/educadores quanto à faixa etária 

 

Entre 18 e 21 anos 

 

02 arte/educadores 

 

Entre 22 e 25 anos 

 

08 arte/educadores 

 

Entre 26 e 29 anos 

 

05 arte/educadores 

 

Entre 30 e 40 anos 

 

03 arte/educadores 

 

Entre 41 e 47 anos 

 

02 arte/educadores 

 

Cabe atentar para o fato de que os arte/educadores do Grupo AdoleScER estão entre os 

mais jovens dentre os números acima descritos (entre 18 e 25 anos), enquanto que os 

arte/educadores do Movimento Pró-Criança apresentam uma faixa etária mais avançada (entre 

26 e 47 anos). 

Quanto ao aspecto da formação, os 10 (dez) arte/educadores do Grupo AdoleScER 

têm o Ensino Médio completo, havendo um arte/educador com formação em Magistério. No 

Movimento Pró-Criança, há uma grande variedade do aspecto da formação. No quadro geral, 

temos os seguintes dados: 

 

     Quadro 05: Distribuição dos arte/educadores do MPC quanto à escolaridade 

 

Ensino Médio Completo 

 

02 arte/educadores 

 

Ensino Médio Completo – Magistério 

 

02 arte/educadores 

 

Superior Incompleto 

 

02 arte/educadores 

 

Superior Completo – Licenciatura 

 

03 arte/educadores 

 

Superior Completo – Bacharelado 

 

01 arte/educador 

 

Os 02 (dois) arte/educadores que possuem o curso superior incompleto, quando 

questionados sobre o motivo do abandono e/ou afastamento de seus respectivos cursos, assim 

justificaram:  
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Eu fiz Administração de Empresas, porque na época do vestibular... bem, eu 

vou ser um economista, ou um administrador, ou trabalhar numa instituição 

financeira. Eu já trabalhava em banco, na época, para me manter. Já era um 

escriturário de um banco, já era um auxiliar de escritório. Eu tinha o quê? 18, 

19 anos. Eu tava entrando na faculdade, então resolvi fazer Administração, 

que foi um grande erro! Eu perdi tempo! Eu devia ter feito Direito ou 

Psicologia... eu errei no curso, enfim! Fiz o curso incompleto, porque eu 

abandonei e vi que, quando eu tava num determinado momento da minha 

vida profissional no banco, que eu tava ganhando mais como pianista, 

tocando três dias na semana, do que no banco, como gerente, com uma 

responsabilidade danada, trabalhando um mês. [...] E aí foi que eu abandonei 

tudo na vida, faculdade, banco, pra ser músico em tempo integral (G. L. A. 

F.). 

 

Eu comecei fazendo Serviço Social e descobri que tudo que eu fazia no 

Serviço Social eu queria encaixar arte. Até que um professor meu disse: 

“Olhe acho que você esta no curso errado”.  E outros professores também 

começaram a ver isso. E foi na época que eu engravidei, tive uns 

probleminhas de saúde, aí fui e abandonei o Serviço Social (A. P. B. A.). 

 

Há, conforme registramos, 03 (três) arte/educadores que possuem o curso Superior 

Completo e tal formação foi uma Licenciatura. Eles estão assim distribuídos:  

    Quadro 06: Distribuição dos arte/educadores do MPC que possuem o curso superior 

completo 

 

Arte/educador 1 

 

 

Curso de Pedagogia 

 

Arte/educador 2 

 

 

Curso de Educação Artística – Habilitação em Artes 

Cênicas 

 

Arte/educador 3 

 

 

Curso de Educação Artística – Habilitação em Artes 

Plásticas 

 

Uma breve consideração deve ser feita sobre a nomenclatura do curso de Educação 

Artística da UFPE que, a partir do ano de 2010, teve sua proposta curricular alterada, 

passando a denominar-se de Licenciatura em Artes Visuais (referindo-se à antiga habilitação 

em Artes Plásticas) e em Teatro (substituindo-se a antiga habilitação em Artes Cênicas). 

Como não aprofundamos a leitura/investigação dessas mudanças e como os arte/educadores 

entrevistados obtiveram suas certificações sob a denominação do antigo currículo, 

mantivemos a nomenclatura anterior à reforma curricular dos respectivos cursos. 

O arte/educador que possui o Curso Superior Bacharelado fez o Curso de Bacharel em 

Música e assim se pronunciou sobre a sua escolha: 
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A música entrou na minha vida assim, sem ter um sentido, um objetivo 

muito direto. E depois ela foi se formando [...] Atualmente, moro em Recife, 

mas eu sou natural de Moreno. E lá tinha uma banda de música. Toda cidade 

do interior tem uma banda de música, que movimenta né? [...] E a banda de 

música, ela tem sempre esse papel de ser a escola de música da cidade. Aí a 

minha entrada foi justamente essa. Começou, inicialmente, com a 

identificação... meu primeiro contato foi com a banda marcial da minha 

escola. Depois eu entrei na banda musical para estudar mais seriamente. [...] 

Aí depois eu vim para o Recife, estudei no Centro de Criatividade Musical, 

fiz o curso técnico e depois eu fui pra Universidade. [...] Eu sou bacharel em 

música (instrumento: clarinete) pela UFPE (S. C. S.). 

 

Ainda sobre o aspecto da formação, dos 04 (quatro) arte/educadores que possuem 

algum curso superior, 03 (três) deles também já são especialistas, conforme pode ser 

observado no quadro registrado a seguir.  

 

       Quadro 07: Distribuição dos arte/educadores do MPC que possuem pós-graduação 

 

 

Especialização em História das Artes e das Religiões 

 

02 arte/educadores 

 

Especialização em Cultura Pernambucana 

 

01 arte/educador 

 

 

Em ambas as organizações, dentre os arte/educadores que possuem apenas o Ensino 

Médio e o Ensino Médio Normal, vale ressaltar que os mesmos possuem cursos técnicos e/ou 

cursos em espaços escolares e não escolares nas áreas em que atuam. São, pois, considerados 

habilitados nas linguagens artísticas que ministram pelos responsáveis legais das instituições 

em que atuam. Vejamos alguns exemplos nas falas transcritas a seguir.  

 

Depois eu quis mesmo buscar, de aprofundar, quis estudar, então eu fui para 

a Escola de artes João Pernambuco. Aí fiz o curso básico de teatro e agora 

estou fazendo o curso profissional, lá também na João Pernambuco (M. J. 

S.). 

 

Na área de dança eu tenho conhecimento de 15 tipos de dança popular. Eu já 

dancei no Balé Brasil por Dança, no Vassourinhas, no Dançaricar. E agora 

eu tenho o meu próprio grupo (S. S. B.).  

 

 

Eu tenho o curso técnico em música no Conservatório Pernambucano de 

Música. [...] Agora virou técnico de verdade, é reconhecido pelo MEC. Mas 

antes, quando eu fiz, ainda não era técnico, não era reconhecido. Mas esse 

curso do Conservatório é muito conhecido, muito respeitado assim, na área 

de música (M. P. S.). 
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Eu comecei a fazer dança numa companhia chamada “Fia Brasil por Dança” 

e foi onde eu dei os primeiros passos e me profissionalizei... comecei a fazer 

apresentações. [...] Então, antes daqui eu fiz um curso chamado Núcleo de 

Formação em Dança, que é um curso onde a gente tem aula de dança 

clássica e de dança contemporânea. E terminei esse curso, que era num 

período de 6 anos (J. E. R. J.). 

 

Nota-se nessas falas que a experiência formativa dos arte/educadores está ligada a 

cursos de formação técnica e/ou profissional em suas áreas específicas de atuação/interesse. A 

LDBEN Lei nº 9. 394-96, em seu capítulo III, que trata da Educação Profissional, no artigo 

39, registra que a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida produtiva. O parágrafo único do artigo 39 estabelece que o “aluno matriculado ou 

egresso do ensino fundamental, médio ou superior”, assim como qualquer trabalhador “jovem 

ou adulto” tenha a “possibilidade de acesso à educação profissional”. 

Mas é no artigo 42 que essa Lei faz referência específica à ampliação de cursos 

profissionalizantes: “as escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, 

oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 

aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade”. Aumentam, assim, as 

possibilidades de acesso aos mais diferentes cursos e programas técnicos e/ou 

profissionalizantes, valorizando-se o aprendizado efetivo e contínuo dos conteúdos.  

Os arte/educadores habilitados apenas com o ensino médio buscaram, como forma de 

aprimorar e legitimar sua formação, a participação em cursos que, ao serem concluídos, 

legitimara o papel que desempenham: de dançarinos, músicos, artistas etc. A Escola de Artes 

João Pernambuco, o Centro de Criatividade Musical, o Conservatório Pernambucano de 

Música, formações em academias de dança, oficinas de arte visuais promovidas por Museus 

de Arte ou pela UFPE, através de programas de extensão universitária, são locais que 

colaboram com a formação dos arte/educadores. E, para não perder o foco de 

interesse/investigação deste estudo, não nos foi possível aprofundar leituras e pesquisas sobre 

o papel e as ações dessas organizações formativas, mas é necessário ressaltar a importância 

delas na formação dos indivíduos que têm interesse em alguma linguagem artística, sejam 

esses interesses decorrentes do desejo de realização pessoal, ou de alcançarem uma formação 

profissional. 
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Vale ressaltar, ainda, que essa inserção dos arte/educadores nos cursos 

profissionalizantes aconteceu muito antes da escolarização deles no ensino médio, pois, em 

alguns casos, essa formação teve início ainda na infância e/ou adolescência.  

Sobre o tempo de atuação como arte/educador em suas respectivas instituições, temos 

os seguintes dados:   

       Quadro 08: Tempo de trabalho dos arte/educadores em suas respectivas organizações 

 

Até um ano 

 

02 arte/educadores 

 

Entre 01 e 04 anos 

 

13 arte/educadores 

 

Entre 05 e 10 anos 

 

04 arte/educadores 

 

Mais de 10 anos 

 

01 arte/educador 

 

A maior parte dos arte/educadores, 13 (treze) está nas organizações por um período 

que varia entre 1 (um) e 04 (quatro) anos, o que nos permite inferir que eles têm se 

identificado com as propostas formativas dessas organizações. No caso do Grupo AdoleScER, 

não é possível a presença de arte/educadores com mais de 10 (dez) anos de atuação, porque a 

organização completou 10 (dez) anos de existência no mês de outubro de 2010 e seus atuais 

arte/educadores estavam iniciando ou ainda iriam iniciar suas formações como AMINs, em 

suas respectivas comunidades.  

No caso do MPC, organização que já possui 17 (dezessete) anos de atuação na RMR, 

duas de suas unidades foram abertas posteriormente, sendo uma delas em 1998 e a outra em 

2002. Ainda assim, talvez fosse relevante buscar compreender as razões de saída dos 

arte/educadores. Para isso, seria necessária uma investigação com esses arte/educadores, o 

que para este estudo significaria fugir aos objetivos propostos.  

 

6.3 O ensino de Arte nas Organizações – algumas características 

 

Se não é possível conhecer as razões da saída dos arte/educadores, identificar o perfil 

de entrada nas organizações nos pareceu ser uma questão importante. Como o arte/educador 

chegou à organização onde atua? Já possuía experiências em outras organizações não 

formais? E na educação formal? Se o arte/educador tinha experiência de ensino da educação 
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formal e agora atua na educação não formal, vê alguma diferença? Quais seriam elas? 

Sistematizamos algumas respostas a essas perguntas. 

Quando questionado sobre como o arte/educador chegou à organização onde atua, 

obtivemos aqui, um variado leque de respostas. No Grupo AdoleScER, apesar de esta não ser 

uma condição imprescindível, todos os 10 (dez) arte/educadores chegaram à condição de 

arte/educadores após passarem pela experiência como aluno do curso de AMINs.  

Diante disso, foi questionado como se deu a passagem de ser um aluno AMINs e 

passar a ser um arte/educador. Apesar das diferentes respostas/percursos dos entrevistados, há 

algo em comum: eles se destacaram, ainda enquanto alunos, nas aulas de teatro ou de dança 

que tiveram e, após a conclusão do curso, ficaram nas atividades de repasse, auxiliando 

arte/educadores mais experientes e, segundo alguns, adquirindo mais experiência. Podemos 

verificar isso nas falas transcritas a seguir. 

 

Teve muitas avaliações. E dança porque eu me sobressaía na danças, porque 

eu gostava muito de dançar, tudinho... porque num grupo sempre tem 

alguma pessoa que se identifica, que tem aptidão, né? A gente vê a aptidão 

das pessoas. Teve pessoas que também eram do grupo que também faziam 

dança, mas tinham a dança como hobby, não levavam a sério, para repassar. 

E daí eu me interessei em repassar. E teve como se fosse reuniões, para saber 

se a gente tinha aptidão mesmo, não era só saber, tem que saber repassar 

para outras pessoas. Aí fazia banco de passos e montagem de coreografias, 

tudo interno, e depois fui dando aulas em pequenos grupos, fazendo oficinas 

(M. C. S.). 

  

 
Com a formação diretamente foi pelo destaque, porque eu comecei a me 

destacar nas ações que eu tava realizando, porque diretamente, na própria 

formação do grupo, eu era uma pessoa muito difícil. [...] Chegou um tempo 

em que o Adolescer começou a fazer avaliações para ver quem tinha perfil 

para fazer essas atividades e eu fui uma das que tirou a pior nota, mas foi 

através disso que eu comecei a ver que a minha vida tinha se transformado e 

eu queria fazer isso com outras pessoas. Então fui tentando mudar. [...] Nos 

locais em que eu participava e mesmo pelo elogio das pessoas, eu fui 

convidada pelo AdoleScER... aí aconteceu naturalmente, né? Como eu fui 

passando a fazer esse repasse pra comunidade, então eu fui ficando 

naturalmente (K. V. C. S.). 

 

Em algumas situações, o arte/educador do Grupo AdoleScER, ainda na condição de 

monitor, foi assumindo as aulas, pois o arte/educador da linguagem artística que 

acompanhava precisou se afastar ou, simplesmente, sair da organização. 
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Então Simone, que até hoje trabalha comigo, pois eu participo da Companhia 

de Dança dela também, ela fazia as aulas, eu participava. Então o primeiro 

convite, ela me chamou para participar da Companhia dela. [...] 

Automaticamente, também, ela estava no período da gestação, estava 

grávida, então ela pediu que eu começasse a assumir esse período que ela 

estava se afastando por conta da maternidade. [...] Então a partir daí eu 

comecei com a dança (M. J. S.). 

 

 

Já no Movimento Pró-Criança, o perfil de entrada dos arte/educadores entrevistados, 

apresentou uma variação, tal como apresentado no quadro abaixo. 

 

       Quadro 09: Distribuição das formas de entrada dos arte/educadores no MPC 

 

 

Foi convidado pela gestão da unidade 

 

02 arte/educadores 

 

Foi convidado por alguém que já trabalhava na unidade 

 

01 arte/educador 

 

Fez uma seleção (currículo e entrevista) 

 

05 arte/educadores 

 

Encaminhamento por terceiros 

 

01 arte/educador 

 

Veio fazer uma substituição e ficou como contratado 

 

01 arte/educador 

  

 

Nota-se, a partir dos dados do quadro acima, que a entrada da metade dos 

arte/educadores entrevistados do MPC deu-se através de seleção, a qual priorizou as 

experiências do currículo e uma entrevista.  

Do total de arte/educadores entrevistados, em ambas as organizações, apenas 02 (duas) 

arte/educadoras tinham experiência em outras organizações, mais especificamente em ONGs. 

E 03 (três) tinham experiência anterior com ensino na educação formal, sendo: 01 (um) 

arte/educador que trabalhava com o ensino de música numa instituição do Sistema “S” de 

ensino (que inclui o Serviço Social do Comércio [SESC], o Serviço Social das Indústrias 

[SESI] e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [SENAI]); 01 (um) arte/educador 

com a educação de jovens e adultos (EJA); e 01 (um) arte/educador que atuava em ensino de 

dança numa escola regular da rede privada de ensino. A este último arte/educador foi 

perguntado qual a diferença (se há diferença) entre o ensino da dança numa instituição formal 

e o ensino de dança numa instituição não formal. A resposta a essa pergunta está transcrita a 

seguir. 
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Eu acredito, no meu ponto de vista, quando a gente chega tanto na academia, 

como num colégio particular, como numa ONG, o trabalho do balé clássico 

não muda nada. Não muda de jeito nenhum! Mas pelo fato de você chegar, 

dar aula e ir embora, e não ter tanto contato com os alunos... que eu tenho 

com os alunos daqui. Até porque tem reunião pedagógicas, coisas que na 

academia e na escola a gente só chega para dar aula. Executou a aula, acabou 

e vai embora. E aqui não, tem reuniões multidisciplinares, tem... vê o 

problema que o menino está. O envolvimento numa ONG é bem maior, não 

muda a prática do balé clássico, que é a mesma em qualquer lugar, classe 

social, não importa... é o mesmo trabalho. Agora, na academia, na escola 

particular... e na ONG o que muda é o envolvimento com eles (M. E. N. S.). 

 

No que se refere à jornada semanal de atividades dos arte/educadores dentro das 

organizações, temos aqui uma grande variação. No Grupo AdoleScER, há uma uniformidade 

quanto à jornada de trabalho. Os 10 (dez) arte/educadores entrevistados dão 08 (oito) horas 

diárias de atividade dentro das sedes de suas respectivas comunidades e/ou participando das 

atividades de formação semanal, na sede do Grupo AdoleScER, totalizando, assim, 40 horas 

semanais para cada um deles.  

Tal uniformidade não acontece no Movimento Pró-Criança, onde encontramos a 

seguinte distribuição de horários: 

  

      Quadro 10: Distribuição da carga horária dos arte/educadores no MPC 

 

16 horas semanais 

 

01 arte/educador 

 

18 horas semanais 

 

03 arte/educadores 

 

20 horas semanais 

 

02 arte/educadores 

 

24 horas semanais 

 

01 arte/educador 

 

32 horas semanais 

 

01 arte/educador 

 

40 horas semanais 

 

02 arte/educadores 

 

Essa oscilação pode ser justificada pelo fato de que, enquanto os arte/educadores do 

Grupo AdoleScER trabalham exclusivamente na organização, os arte/educadores do 

Movimento Pró-Criança possuem outros vínculos e/ou locais de trabalho. Para exemplificar, 

registramos as seguintes falas: 
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Eu sou músico da Banda Sinfônica do Recife, sou coordenador pedagógico 

da escola de Afogados da Ingazeira. Sou músico do Sá Grama. Quer dizer, 

trabalhos, assim, oficiais... eu tenho 3 empregos: trabalho aqui no Pró-

Criança, sou concursado da Banda Sinfônica da Cidade do Recife, onde sou 

clarinetista e trabalho em Afogados da Ingazeira, como coordenador 

pedagógico, a convite da Prefeitura de lá (S. C. S.). 

 

Sou um pianista, arranjador, autodidata. [...] Mas a minha formação 

profissional é totalmente como autodidata hoje, eu...  tanto como diretor de 

estúdio de gravação, como de arranjador, como produtor de disco, autodidata 

e como instrumentista também (G. L. A. F.). 

 

 

Porque além daqui eu tenho outro trabalho à noite. Eu saio daqui às 6 e 30 

(18h. e 30min) e eu tenho uma companhia de dança, que eu trabalho com ela 

há 10 anos. [...] Eu sou bailarino (J. E. R. J.). 

 

 

Trabalho na Orquestra Criança Cidadã. [...] E também toco na Orquestra 

Sinfônica do Conservatório de Música e faço cachê na Orquestra Sinfônica 

do Recife (M. P. S.). 

 

Quanto ao vínculo trabalhista, dos 20 (vinte) arte/educadores participantes da 

pesquisa, 18 (dezoito) deles têm a carteira de trabalho assinada, o que estabelece vínculo 

empregatício. Os outros 02 (dois) possuem um vínculo como contrato de prestação de serviço. 

Dentre os que possuem carteira de trabalho assinada, o contrato com 13 (treze) 

arte/educadores identifica-os como educadores sociais. Os outros 05 (cinco) arte/educadores 

são registrados como educadores de música e/ou educadores de dança. Essa questão da 

contratação não foi aprofundada nas entrevistas, nem com os gestores/coordenadores, nem 

com os arte/educadores entrevistados. Ainda assim, como forma de melhor compreender a 

relação contratual entre “empregador” e “empregado”, buscamos ver o que a legislação e os 

pesquisadores dizem sobre o que é um educador social. Chegamos, então, ao seguinte texto: 

O Educador Social é algo mais que um animador cultural, embora ele 

também deva ser um animador do grupo. Para que ele exerça um papel ativo, 

propositivo e interativo, ele deve continuamente desafiar o grupo de 

participantes para a descoberta dos contextos onde estão sendo construídos 

os textos (escritos, falados, gestuais, gráficos, simbólicos, etc.). Por isto os 

Educadores Sociais são importantes para dinamizarem e construírem o 

processo participativo com qualidade. O diálogo, tematizado, não é um 

simples papo ou conversa jogada fora, é sempre o fio condutor da formação. 

Mas há metodologias que supõem fundamentos teóricos e ações práticas – 

atividades, etapas, métodos, ferramentas, instrumentos, etc. O espontâneo 

tem lugar na criação, mas ele não é o elemento dominante no trabalho do 

Educador Social, pois seu trabalho tem princípios, métodos e metodologias 

de trabalho (GOHN, 2010b, p. 50-51). 
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Ressalta-se, nessa explicação de Gohn (2010 b), a importância do diálogo nas relações 

e propostas do educador social: uma relação e uma proposta devido às quais o educador social 

não apenas ensina mas também está em contínuo aprendizado. Nesse estudo a autora constrói 

algumas relações entre a ação do educador social e os princípios da educação proposta por 

Paulo Freire, por este considerar, como princípio de qualquer relação autenticamente 

educativa, o diálogo e/ou a dialogicidade, como meio de superação dos conflitos e construção 

da cidadania.  

No site do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, no documento de 

Classificação Brasileira de Ocupações (COB), são mencionados, no código 5.153, os 

trabalhos de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco. Os educadores sociais 

estão incluídos nessa categoria, pois ela abrange também os educadores de rua, o educador 

social de rua, o instrutor educacional e o orientador socioeducativo. Ainda segundo esse 

documento, esses profissionais  

 

visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco 

pessoal e social. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as, 

sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e 

desenvolvendo atividades e tratamento (www.mtecbo.gov.br; Acesso em 

13/11/2010). 

 

Sobre as condições do exercício dessas profissões, o documento em estudo aponta que 

 

o trabalho é exercido em instituições ou nas ruas. As atividades são 

exercidas com alguma forma de supervisão, geralmente em equipes 

multidisciplinares. Os horários de trabalho são variados: tempo integral, 

revezamento de turno ou períodos determinados (idem). 

 

E sobre a formação e experiência necessários para exercer a função, esse documento 

destaca que o acesso às ocupações da família é livre e sem requisitos de escolaridade. Quanto 

ao termo família, refere-se a família segundo o código 5153, que é composta pelos títulos de 

Educador Social (5153-05), Agente de Ação Social (5153-10), Monitor de Dependente 

Químico (5153-15) e Conselheiro Tutelar (5153- 20). 
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Ainda são apontadas as mais relevantes competências que os indivíduos que atuam 

nessa área devem possuir/mobilizar, como, por exemplos: trabalhar em equipe, despertar 

esperança, respeitar as diferenças, assumir riscos, tomar decisões, administrar conflitos, 

demonstrar capacidade de negociação. 

Sobre as linguagens artísticas presentes nas instituições investigadas, a partir das 

consultas realizadas nas propostas curriculares dos cursos/atividades oferecidos nas 

organizações e, também, a partir das respostas dadas pelos sujeitos entrevistados, detectamos 

que as linguagens artísticas mais performáticas (dança e teatro) são as mais presentes nas 

organizações. 

No Grupo AdoleScER, onde o estudo debruçou-se sobre o curso dos AMINs, vimos 

que, no currículo do curso dos AMINs, as linguagens da Dança (com ênfase nas danças 

populares nordestinas e, mais recentemente, nas danças circulares) e do Teatro (que 

dependendo do interesse dos arte/educadores e/ou do perfil do grupo de alunos, pode ser o 

teatro de bonecos ou de teatro “de gente”) compõem a proposta curricular do curso. Ambas as 

linguagens artísticas estão presentes do 1º ao 3º ano do curso de AMINs, sendo 02 (duas) 

horas/aula semanais destinadas a cada uma dessas linguagens. Ao término do curso, o aluno 

terá vivenciado 240 (duzentas e quarenta) horas/aulas de atividades de dança e mais 240 

(duzentas e quarenta) horas/aulas de atividade de teatro.    

A equipe de arte/educadores do GA está distribuída a partir das seguintes linguagens 

artísticas: 

 

           Quadro 11: Distribuição dos arte/educadores do GA por linguagem artística 

 

 

Linguagem da dança 

 

04 arte/educadores 

 

Linguagem do teatro 

 

04 arte/educadores 

 

Linguagem da dança e do teatro 

 

02 arte/educadores 

 

 

Vale ressaltar que boa parte dos arte/educadores, enquanto eram monitores e/ou 

faziam a atividade de “repasse”, conduziram tanto atividades de dança como de teatro. 

“Repasse” é a expressão utilizada pelos arte/educadores do GA para explicar o módulo final 

do curso de AMINs. Seria uma espécie de “estágio”, em que o aluno ficaria responsável por 

transmitir, repassar, os conhecimentos adquiridos a outros adolescentes e jovens. Para 

elucidar o momento do “repasse”, o arte/educador nos explica que 
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antigamente, na formação do AdoleScER, tinha formação, teatro e dança. 

Então você passava um tempo em dança e um tempo em teatro. Depois você 

optaria por um ou por outro. Mas o meu grupo, no final, todo mundo ficou 

fazendo tudo: dança e teatro (K. V. C. S.). 

 

 

Os arte/educadores dessa organização também conduzem outros conteúdos que fazem 

parte do currículo do curso dos AMINs, o que os torna habilitados para, praticamente, atuar 

em quaisquer áreas formativas da proposta da Instituição, como exemplificou um dos 

entrevistados: “Primeiro eu assumi a dança, depois o teatro. [...] E com formação também! 

Aqui eu sou de tudo!!! (risos)” (M. C. S.) 

No Movimento Pró-Criança, a presença das linguagens artísticas se ampliam. Juntas, 

as três unidades oferecem as linguagens artísticas da música (canto e ensino de instrumentos 

diversos), dança (dança popular, balé, dança de salão e dança contemporânea), teatro e artes 

visuais (aulas de desenho, pintura, modelagem, gravura, serigrafia, fotografia, entre outras 

técnicas, dadas juntas ou em módulos específicos).   

Os arte/educadores entrevistados do MPC estão distribuídos a partir das seguintes 

linguagens artísticas: 

 

           Quadro 12: Distribuição dos arte/educadores do MPC por linguagem artística 

 

 

Linguagem das artes visuais 

 

03 arte/educadores 

 

Linguagem da dança 

 

03 arte/educadores 

 

Linguagem da música 

 

03 arte/educadores 

 

Linguagem do teatro 

 

01 arte/educador 

 

 

 

A distribuição da carga horária dos cursos oferecidos pelo MPC variam bastante, 

porque cada unidade tem programas específicos. No MPC – Coelhos, as atividades de teatro, 

artes visuais, dança possuem tempos de duração e carga horária distintos. As atividades de 

teatro, por exemplo, acontecem 02 (duas) vezes por semana e somam 03 (três) horas/aula 

semanais, num período de 01 (um) ano. Assim, ao término do curso, o aluno terá vivenciado 

120 (cento e vinte) horas/aula de atividades teatrais. Já na atividade de dança, são aulas 02 

(duas) vezes por semana e somam 06 (seis) horas/aula semanais, num período de 01 (um) ano. 

Assim, ao término do curso, o aluno terá vivenciado 240 (duzentas e quarenta) horas/aula de 
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atividades de dança. No caso das artes visuais, o curso tem o tempo de 02 (dois) anos, com 

aulas 02 (duas) vezes na semana e um total de 06 (seis) horas/aula. Ao término do curso, o 

aluno terá vivenciado 480 (quatrocentas e oitenta) horas/aula de atividades voltadas às artes 

visuais.  

No MPC – Piedade, como o estudo focou-se nas ações do Programa Jovem Artesão, o 

curso completo tem um período de 02 (dois) anos e está subdividido entre os eixos de arte, 

produto e indivíduo. Como os alunos que participam do PJA têm aulas 03 (três) vezes por 

semana, que somam 09 (nove) horas/aula semanais (excetuando o eixo indivíduo), os inscritos 

concluem a formação tendo vivenciado 720 (setecentas e vinte) horas/aula. Tamanha carga 

horária de fato permite a profissionalização do aluno e estimula nos grupos formados o desejo 

de se articularem em associações produtoras próprias. 

No MPC – Recife Antigo, os alunos escolhem se desejam participar das aulas de 

dança ou de música. Os que optam pela dança, têm aula 03 (três) vezes por semana, ou seja, 

09 (nove) horas/aula semanais (no caso dos grupos iniciantes), ou aula 04 (quatro) vezes por 

semana, isto é 12 (doze) horas semanais (no caso do grupo mais avançado). O curso de dança 

tem o tempo de duração de 04 (quatro) anos. Nas aulas de música, os dados são mais ou 

menos os mesmos.  

É importante salientar que essas cargas horárias referem-se exclusivamente às aulas 

das linguagens artísticas. Os alunos das três unidades têm, dentro das cargas horárias, 

atividades de informática, evangelização, reforço escolar, entre outras modalidades oferecidas 

pelas organizações.    

A carga horária dispensada às atividades artísticas nas organizações investigadas é 

significativa, o que nos leva a questionar se a presença da arte nas organizações tem o intuito 

específico de formar artistas. Essa pergunta foi feita a todos os arte/educadores do Movimento 

Pró-Criança, tendo em vista a natureza das ações que essa organização materializa, incluindo 

o Projeto Jovem Artesão. A tal questionamento os arte/educadores assim responderam: 

 

A intenção é essa! Mas principalmente não é porque a gente seja uma escola 

profissionalizante, não é! Até porque pra ser uma escola profissionalizante a 

gente teria que trabalhar com outro patamar educacional. A gente teria que 

estar com outra aparelhagem, até com outra didática, não é? [...] Eu quero 

crer que muitos que estão aqui vão ser alguém, vão se tornar profissionais, 

vão seguir carreira... outros não! Mas pelo menos esses que não, que é a 

maioria, vai ter noção do que é bom! Vai ter visto boa informação, 

informação de nível, cultura (G. L. A. F.). 
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Assim, para profissionalizar, essa é uma palavra um pouco exagerada... até 

porque eles só têm 4 anos aqui. Como eles têm 4 anos, a gente faz uma base. 

Uma base que, com ela, em qualquer lugar, ele pode desenvolver, e com ela, 

dependendo do trabalho que estiver sendo feito com ele em outro grupo de 

dança, ele vai conseguir, sim, se profissionalizar (M. E. N. S.). 

 

Não. Para formar cidadãos. Buscamos o aluno. Estamos aqui para formar o 

cidadão (T. G. S.). 

 

Então... é complicado! Porque meio que mistura o trabalho; é misturado! [...] 

Eu tenho visão de que muitos serão bailarinos, futuros bailarinos, talvez não 

todos, mas o trabalho maior é educar pela Arte (J. E. R. J.). 

 

 

A consulta aos programas dos cursos e das linguagens artísticas oferecidas no MPC 

nos levaram a perceber que o tempo, os conteúdos e as metodologias empregadas objetivam 

que o aluno inserido nas instituições tenha um amplo conhecimento da linguagem artística e, 

se ainda não pode ser considerado um profissional, levando-se em consideração que para isso 

necessitaria de outros recursos e certificação específica, o ensino de arte no MPC está muito 

próximo da profissionalização, fato que pode ser verificado no Festival do Movimento Pró-

Criança, que reuniu e apresentou as produções das três unidades do MPC ao público.  

Fez parte desse Festival a elaboração do cenário, dos figurinos, o texto dramático, a 

encenação, as apresentações musicais, as apresentações de dança etc., tudo planejado e 

executado junto com os alunos. Esse trabalho resultou em apresentações com qualidade 

técnica, artística e estética.  

No Grupo AdoleScER, não foi questionado se o ensino de arte materializado no curso 

dos AMINs tem o propósito de profissionalizar. Ainda assim, tal questão também foi 

contemplada, conforme podemos verificar na fala a seguir. 

 

A gente também aqui no AdoleScER a meta não é formar os meninos em ser 

atores ou bailarinos. Como a gente tem essa atividade que a gente abraçou, 

que é da gente mesmo, que é o repasse... a gente acha que através do teatro 

eles podem estar se descobrindo e que quando chegar lá na frente do público, 

eles não se envergonhem. Então a proposta... a gente acha que, no 

AdoleScER, o teatro vem para acrescentar essa formação (K. V. C. S.). 

 

Corroborando o que a arte/educadora acima citada apresentou, um outro arte/educador 

declarou: “Hoje tem esse trabalho com a dimensão do SER, o SER é muito importante dentro 

deste trabalho” (M. J. S.).   No GA a dimensão do SER é tão significativa que está presente até 

no nome da organização, AdoleScER, em que as letras em caixa alta ressaltam a preocupação 
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dos arte/educadores, dos educadores e  da equipe técnico-administrativa com a formação de 

adolescentes e jovens mais autônomos, mais responsáveis com a sua própria vida, com a vida 

do próximo e com a vida em comunidade.  

Ainda sobre as linguagens artísticas mais presentes nas organizações, quando 

convergimos para um único quadro, as organizações investigadas propõem aos seus 

beneficiários as seguintes linguagens artísticas: 

 

  Quadro 13: Distribuição dos arte/educadores do GA e do MPC por linguagem artística 

 

Linguagem das artes visuais 

 

03 arte/educadores 

 

Linguagem da dança 

 

09 arte/educadores 

 

Linguagem da música 

 

03 arte/educadores 

 

Linguagem do teatro 

 

07 arte/educadores 

 

 

No quadro acima, nota-se que o total de arte/educadores sobe para 22 (vinte e dois). 

Tal diferença se faz por conta dos 02 (dois) arte/educadores do GA que atuavam, no período 

da entrevista, com duas linguagens artísticas, simultaneamente, nas respectivas subsedes dessa 

instituição. 

Sobre as linguagens mais utilizadas pelas organizações, destacam-se, como se pode 

perceber nesse quadro, as atividades mais performáticas: a dança e o teatro. Carvalho (2005 

a), em seu estudo, revela que predominam nas organizações as atividades que possuem um 

mais potencial para as apresentações públicas e para os trabalhos coletivos. Segundo essa 

autora, 

 

com facilidade observa-se, também que, quando a mídia televisiva divulga 

algum projeto de cunho educativo/cultural,voltado para crianças e 

adolescentes, as imagens, quase sempre, mostram meninos/as tocando, 

representando ou dançando (CARVALHO, 2005 a, p. 119). 

 

 

Ainda segundo Carvalho (2005 a), no âmbito das organizações que têm a arte como 

eixo formativo, há uma tendência a priorizar trabalhos de construção coletiva que 

“possibilitem a montagem de apresentações públicas”. Para essa autora nas escolas formais, 

“as atividades visuais são as modalidades mais presentes nas salas de aula”. Isso porque, 
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quando as agências financiadoras investem numa ONG, geralmente preferem 

empregar seus recursos naquelas atividades que, em um tempo relativamente 

curto, possam resultar em apresentações públicas. Assim, as atividades 

realizadas coletivamente, como as bandas, a dança, o teatro têm mais 

chances de receber apoio financeiro. São atividades que, ao cabo de poucos 

meses, podem dar origem a um produto que poderá ser levado a público, 

apreciado e divulgado (CARVALHO, 2005 a, p. 121). 

 

 

Essa visibilidade pode ser também a oportunidade que as organizações têm de obter 

novos e/ou maiores investimentos e, por outro lado, as atividades realizadas coletivamente, 

como o teatro, a dança e a música têm uma importância ímpar no que se refere à construção 

baseada no diálogo, na responsabilidade coletiva, na divisão das tarefas etc., princípios que 

devem ultrapassar as paredes da sala de aula e guiarem os alunos na vida social mais ampla.  

E o arte/educador? Como se deu a identificação dele com a linguagem artística que 

ministra? Ele sofreu influência de familiares, de amigos? O que o fez escolher uma direção e 

não outra? A partir das respostas dadas, tem-se, por um lado, arte/educadores que sempre 

gostaram de dança, ou do teatro de modo quase natural, espontâneo, como se pode verificar 

na fala do arte/educador, transcrita a seguir. 

 

 

 
Eu acho que é a minha personalidade, porque eu sou muito brincalhão, eu 

brinco com todo mundo... eu não tenho vergonha de me expressar. Eu acho 

que eu fui me identificando aos poucos e aí surgiu a proposta. Porque eu não 

era diretamente para ser monitor de teatro... as duplas sempre iam se 

modificando, um semestre em teatro, outro semestre era formação. Depois 

mudava; já fui pra dança, depois teatro. Depois o Adolescer e nós vimos as 

pessoas que ficariam mais adequadas para aquela função e eu fiquei com 

teatro (G. S. S.). 

 

Por outro lado, alguns arte/educadores afirmaram não ter tipo algum de interesse e/ou 

habilidade com a linguagem artística que ministram, que isso foi um processo de descoberta e 

de superação dos próprios limites. É o que podemos constatar na fala transcrita abaixo: 

Eu comecei, no início, com a dança, que no início eu não gostava. Eu sempre 

gostei de dançar, mas digamos que eu tinha um certo preconceito com as 

danças nossas, com as danças regionais. Então a partir daí eu comecei com a 

dança. Com o teatro eu tinha medo, eu tinha receio no teatro, eu não me 

sentia muito seguro. [...] Aí comecei pelo teatro de bonecos, depois o teatro 

de atores. Depois eu quis mesmo buscar, me aprofundar, quis estudar, então 

eu fui para a Escola de artes João Pernambuco. Aí fiz o curso básico e agora 

estou fazendo o curso profissional, lá também na João Pernambuco (M. J. 

S.). 
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A identificação com a linguagem artística, em alguns casos, vem desde a infância, 

conforme constatamos na transcrição das seguintes falas: 

 

Eu acho que desde que eu me encontrei com o teatro eu tinha 11, 12 anos. 

[...] Aí desde 11 anos que eu entrei num grupo de teatro da comunidade e eu 

não me vi fazendo mais nada, a não ser fazendo o teatro e dando aula de 

teatro. Eu nunca pensei em fazer outra coisa! Eu tinha é que fazer isso! (L. 

A. Q.) 

 

Como surgiu? Bom, surgiu, na verdade, quando eu tinha 10 anos de idade. 

Eu via a minha colega falando sobre o balé e cheguei até a assistir ela 

fazendo o balé. E eu fiquei muito ansiosa, morrendo de vontade de fazer. 

Mas assim, eu não tinha como, financeiramente, pagar uma academia. Foi 

quando essa minha colega conhecia a dona da academia, aí ela falou que eu 

era louca pra fazer... foi  quando a dona da academia falou: “Então vamos 

fazer um teste, levo ela, a gente faz uma seleção”. [...] Fiquei morrendo de 

vergonha. Com vontade de ir, mas fiquei com medo de não passar; morrendo 

de medo de não passar. Cheguei lá, fiz o teste, tudinho, deu tudo ok. Então 

comecei a fazer o balé clássico lá (M. E. N. S.). 

 

Em outros casos, houve um estímulo e/ou interesse despertado por parte de algum 

familiar próximo, como é possível ver nas falas registradas a seguir. 

Veja só... eu tenho um primo Bruno, que hoje ele tá na Orquestra Sinfônica 

da Bahia. Ele começou na música primeiro que eu e eu via ele tocando em 

casa. [...] E eu via ele tocando em casa e gostei muito e comecei a 

acompanhar ele.[...] Tinha, eu acho, uns 10 anos na época. E via ele tocando 

e fiquei apaixonado pelo violino. Aí comecei a acompanhar ele no Projeto e 

me chamaram para participar do Projeto e estou até hoje (M. P. S.). 

 

Ano passado eu tive em São Paulo e o quadro que eu pintei com seis anos eu 

pude ver, foi muito interessante, não espera nunca, quando eu entrei na casa 

da pessoa, a pessoa me chamou, fez eu ficar olhando pra aquilo ali, eu 

olhava e  não me lembrava. Era uma caricatura que eu tinha feito do meu 

pai. Agora meu pai foi uma pessoa que me estimulou trazendo pra dentro de 

casa material, porque ele via que eu queria. Desde o jardim que a gente 

pegava capenga de coco e pintava, ele trazia o material, botava na minha 

mão e eu ia fazendo e ele ia arrumando o jardim (A. P. B. A.). 

 

 

Uma importante questão da entrevista focou o processo de planejamento/organização 

das aulas de arte. Planejar é mais que registrar as atividades que serão desenvolvidas; planejar 

é um processo de conhecer a realidade sobre na qual se pretende atuar e propor ações com o 

intuito de materializar algo. Inserido em várias situações da vida cotidiana, o planejamento 
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não poderia estar distante da ação do arte/educador. Segundo Gadin (1994,) o planejamento 

consiste “no processo de explicar a realidade desejada e de construir – transformar - a 

realidade existente tendo como rumo aquela realidade desejada” (p.41). 

Foi questionado aos arte/educadores sobre como eles articulam/organizam seus 

respectivos planejamentos. Dentre as respostas dadas a essa questão, alguns declararam fazer 

o planejamento de modo mais individual, utilizando-se, às vezes, de métodos específicos, 

como é possível comprovar nas falas registradas a seguir.  

 

Sou que penso as aulas, mas a gente também tem o acompanhamento com a 

coordenação. Eu monto meu plano de aula e chego pra ela e mostro. Se ela 

tiver alguma ideia a mais para acrescentar, eu boto. Então, se é para facilitar, 

para acrescentar a minha ideia ela dá a sua opinião. Mas eu mesmo é que 

monto, não só eu como os demais também. A gente é que dá continuidade ao 

nosso plano, até porque, na verdade, não é ela que tá dentro da sala de aula; 

não sabe da realidade, a gente é que sabe (S. S. B.). 

 

 

Eu planejo minhas aulas pelo método Suzuqui, que é um método utilizado 

nas escolas do mundo todo, que ele é um método para crianças. Aí eu uso o 

método Suzuqui e vejo o que o aluno precisa tecnicamente e passo a técnica, 

conforme a necessidade do aluno, entendeu? Então não é o Pró-Criança que 

chega e diz: “Você vai ter que fazer isso!” Eu mesmo planejo minha aula e 

vejo a necessidade do aluno, entendeu? (M. P. S.). 

 

Nota-se que o primeiro arte/educador afirma planejar suas aulas individualmente 

recebendo o apoio da coordenação da unidade. Justifica essa autonomia alegando ter 

conhecimento da realidade do aluno, ou seja, diz que, como sabe da realidade onde atua, pode 

prever ações de atuação nela. O segundo arte/educador planeja suas aulas a partir de um 

método específico do ensino de música, o qual leva em consideração as necessidades/limites 

dos alunos, mas, ainda assim, planeja sozinho. 

O risco de um planejamento não colaborativo é o arte/educador reduzir seu 

planejamento aos conteúdos/objetivos de suas próprias aulas e distanciar-se dos 

objetivos/metas mais amplos da organização onde atua. Outros arte/educadores destacaram 

que o planejamento das atividades artísticas que realizam acontece de modo semestral ou 

anual, o que pode ser observado nos depoimentos a seguir: 
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Pelo semestre. Sentamos e planejamos o semestre inteiro. [...] aí vamos 

trabalhar a parte mais técnica, abordar a parte assim... porque vê só, a gente 

tinha dois currículos de teatro. Tanto a parte de teatro de gente, como a parte 

de teatro de bonecos. A gente vê o que os alunos se identificam mais e é aí 

que a gente se aprofunda (G. S. S.). 

 

 

A gente faz assim... a gente trabalha aqui dentro na ideia de uma formação 

continuada. A gente tá sempre buscando ampliar e trazer coisas novas pros 

meninos. E aí a gente tem, a gente faz um planejamento anual, que é, em 

linhas gerais, o que é que a tua linguagem vai oferecer pro educando no 

decorrer do ano (L. A. Q.). 

 

Ambos os arte/educadores acima afirmaram realizar um planejamento para um período 

amplo do ano e sempre surgido no coletivo. Para Dalmás (1994), o ideal é que o planejamento 

envolva as pessoas tanto nos momentos de elaboração, como no decorrer da execução e, 

também, nos momentos de avaliação. Ressalta, assim, a importância do “diálogo-

comunicação” como elemento fundamental “no processo de vivências, interações, diálogos 

entre os participantes” (p. 27).    

Alguns dos arte/educadores entrevistados revelaram que, por já terem um significativo 

tempo dando aula da atividade artística que ministram na organização, esse planejamento 

acontece de modo natural, muitas vezes sem sequer ser registrado em planos, cadernos e/ou 

arquivos digitais. Os depoimentos transcritos a seguir comprovam isso. 

 

A gente sempre tem as quintas-feiras que é o encontro do grupo de dança e 

planejamento. [...] Mas na verdade a aula não é bem planejada assim, porque 

a gente já sabe; a gente só vai pra ter mais ou menos alguns passos que estão 

esquecidos e também algumas coisas que na teoria a gente esqueceu (T. N. 

S. S.). 

 

Como não tem tempo, em geral meu horário tá muito apertado, então a gente 

fica sem esse tempo. [...] A gente vê na hora. E como a gente já tá bem à 

vontade com o teatro, a gente consegue desenrolar (K. V. C. S.). 

  

Ambos os arte/educadores revelam que já dominam os conteúdos/técnicas das aulas 

que ministram, dispensando o planejamento. O risco de atitudes assim é “a padronização das 

tarefas, de procedimentos e de resultados” (GANDIN, 1994, p. 27), ou seja, a não discussão 

acerca de critérios para a realização do planejamento de aula, ou conjunto de aulas, 

compromete a qualidade do ensino materializado nas organizações. Esse fato deve, pois, ser 
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revisto e discutido com os arte/educadores e com suas respectivas equipes técnico-

pedagógicas. 

Dos 20 (vinte) arte/educadores entrevistados, porém, mais de 50% deles afirmaram 

que o processo de planejamento/organização das aulas é feito no coletivo. As falas registradas 

a seguir indicam isso. 

 

Antes a gente fazia um plano de cada aula, fazia vários planos de aula 

separados: violino fazia, percussão fazia, canto... então agora a gente está 

tentando unificar. Porque é o seguinte: o que eu trabalho na teoria é o que 

eles vão cobrar dos alunos na prática. Então eles não podem cobrar uma 

coisa que, de repente, não passei ainda. A gente está estudando a 

possibilidade de fazer um plano de aula unificado. Apesar que tem o 

seguinte, na prática, a gente já combina. Na prática já combina, isso já 

acontece. Porque assim, quando o professor de percussão passa alguma coisa 

pros meninos, é alguma coisa que eu já trabalhei, não é algo aleatório. Então 

um arranjo que eu faço pra orquestra é dentro do nível que M.P.S., que é o 

professor de violino, já trabalhou com eles. Então já existe uma combinação 

assim, entre as áreas, para fazer isso (S. C. S.). 

 

Toda semana. Para poder planejar. [...] Então, quando nos sentamos, os 

educadores, para planejar, para fazer o planejamento, a gente vê exatamente 

isso: o grupo que está começando a gente trabalha com esses jogos, para eles 

conhecerem um pouco o que é o teatro, como é participar, o que é o trabalho 

de um ator, aquela coisa toda. Para o outro grupo, que já tem esse contato, 

eles já participam de montagens, a gente já tem peças, a gente pode 

aprimorar esses trabalhos (M. J. S.). 

 

 

Ao contrário, a gente constrói tudo coletivamente. Inclusive assim, nesses 

encontros que a gente tem semanalmente, tem hora que a gente dedica ele 

exclusivamente ao planejamento (A. P. B. A.). 

 

 

Planejar é ir construindo com/para os alunos o caminho que se deseja trilhar e aonde 

se deseja chegar. Mesmo não existindo modelos prontos e fechados a serem seguidos e/ou 

copiados, alguns princípios devem nortear os momentos de planejamento de uma organização 

(seja essa do âmbito escolar, seja do não escolar) e/ou das aulas de seus professores e 

arte/educadores. Afinal, é preciso conhecer a realidade onde se está inserido, traçar metas às 

quais se quer chegar ou as quais se pretende modificar, traçar as estratégias mais adequadas, 

fazer uso dos recursos necessários, avaliar continuamente todas as etapas/decisões tomadas.  
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Um planejamento - seja ele um plano de aula, um plano de semestre ou de curso- deve 

estar sempre inserido num conjunto de desejos/esforços de “parte da sociedade para superar 

problemas graves que afetam a educação do nosso país” (GADIN, 1995). Por isso é 

imprescindível que as ações planejadas estejam intimamente compromissadas com a 

cidadania e com transformações reais das práticas educativas desenvolvidas tanto no ensino 

formal como no não formal.   

Ressalta-se que, de diferentes formas, as organizações priorizam e materializam um 

planejamento prévio das atividades. Tal afirmação pode ser comprovada, também, a partir dos 

momentos de observação, quando se percebeu que os arte/educadores conduziam suas 

atividades tomando como ponto e partida os roteiros de aula, registrados em cadernos de 

acompanhamento das atividades.   

Sobre os conteúdos das aulas, é importante ressaltar que as organizações propõem o 

ensino da linguagem artística que envolve tanto a técnica, como a fruição e a compreensão 

histórica daquela atividade/conteúdo artístico. A relação entre ensino da técnica, do contexto 

histórico e da produção aparece na fala dos arte/educadores, conforme podemos observar nas 

transcrições a seguir. 

  

A gente fala a história do teatro primeiro. Depois da história, a gente passa 

alguns exercícios. Então a gente pede pra eles fazerem também uma 

pesquisa sobre aquele assunto que estamos falando [...] Aí gente faz algumas 

encenações em relação àquele trabalho que eles fizeram, pra gente ver se 

eles conseguiram entender. Não vão aprender tudo, né? Mas pelo menos 

aprender o básico daquela atividade (K. C. C. S.). 

 

 

Então é a partir desse tema que a gente começa a trabalhar em cima, eu trago 

livros, a gente faz estudos na internet, faz pesquisas, faz vários exercícios de 

desenho... elementos, depois o todo, depois luz, sombra... mas na hora de 

pintar, como a gente pinta com o vitrificado, a gente não dá muita luz e 

sombra, mas entra no planejamento de desenho e de pintura, depois 

modelagem, certo? [...] E, durante esse período, às vezes aparece... durante o 

carnaval... os 100 anos do Mestre Vitalino, que foi o ano passado. Aí eu 

trouxe o Mestre Vitalino pra eles. Então fica esse tema e, se vai surgindo 

alguma situação, a gente trabalha com esse tema (V. F. N.). 

 

A gente, além de trabalhar com a dança, a gente faz uma pesquisa antes de 

começar, pra saber dos meninos sobre a dança. Porque não adianta dançar 

sem saber de onde a dança veio. Então a gente vai para a história, desde os 

africanos, os antepassados, até os tempos de hoje, porque já mudou muita, 

muita coisa. E as danças e os fatos, também, foram se renovando, né? Então 

a gente conversa e, antes de começar o banco de passos, a gente estuda a 

história da dança. Então tem as pesquisas, às vezes faz cartazes, diálogos 

sobre a história da dança e depois disso, que sabe o que é a dança, é que vem 
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o banco de passos. [...] A gente vê a história, vê alguma dinâmica, exercícios 

corporais, antes de começar o banco de passos. Tem também o alongamento, 

depois a contação da história e dinâmicas para envolver o grupo. Depois 

disso tudo, vem o banco de passos. No teatro é a mesma coisa (M. C. S.). 

 

As organizações e/ou os arte/educadores propõem metodologias em que o ensino da 

linguagem artística não se limita ao ensino das técnicas. Nota-se a preocupação em levar o 

aluno a não apenas compreender aspectos históricos da linguagem artística como também a 

relacionar o conteúdo ensinado com o próprio cotidiano. Entre os arte/educadores que atuam 

com as artes visuais, a referência à Abordagem Triangular do Ensino de Arte, sistematizada 

pela professora Ana Mae Barbosa, aparece da seguinte forma: 

 

A gente trabalha com o eixo formativo de arte, que é onde tem as oficinas 

lúdicas, técnicas são apresentadas, conceitos, conteúdos, processos, na 

medida do possível a gente tenta privilegiar tudo. Ela tem muito da 

abordagem triangular [...] Tem muito disso: de levar os meninos pra 

exposição, de levar pra ter aula passeio, de ter toda uma contextualização, 

trabalhar com alguns temas. É muito híbrido o processo (Fragmento da 

entrevista com a coordenadora do PJA/MPC - Piedade). 

 

A Abordagem Triangular do Ensino de Arte nasceu com a denominação de 

Metodologia Triangular do Ensino de Arte e foi explicitada na obra A imagem no Ensino da 

Arte (1991). Anos depois, arte/educadora Ana Mae Barbosa realizou revisões tanto no âmbito 

do conceitual como no âmbito da prática e passou a designar a proposta como Abordagem 

Triangular do Ensino de Arte, conforme informa Schütz-Foerte. 

 

O livro intitulado A Imagem no Ensino da Arte: anos oitenta e novos 

tempos, publicado em 1991, constitui importante produção nas discussões do 

campo do Ensino da Arte. Nessa publicação, resgata a trajetória e embates 

do Ensino da Arte, em especial, na abordagem metodológica deste campo, e 

propõe o que passou a ser denominada de Metodologia Triangular. 

Apresenta a tendência do Ensino de Arte que parte da leitura e 

contextualização da imagem de qualquer categoria, inclusive das mídias 

comunicativas. Defendendo a indissociabilidade entre a história, o fazer 

artístico e a leitura crítica e estética da imagem (SCHÜTZ-FOERTE, 2010, 

p. 109-110). 

 

 

No Festival de Inverno de Campos do Jordão do ano de 1983, a arte/educadora Ana 

Mae apresentou aos educadores e arte/educadores presentes o que considerava ser decisivo 

para um ensino de arte verdadeiramente autêntico e relevante. No período compreendido entre 
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os anos de 1987 a 1993, a Abordagem Triangular foi amplamente experimentada no Museu de 

Arte Contemporânea (MAC) da USP, passando, a partir de então, a ser uma referência para os 

arte/educadores que atuam com o ensino de arte e, mais especificamente, com as artes visuais.   

A autora nos explica que a Abordagem Triangular deriva de uma dupla triangulação. 

Segundo ela, 

a primeira é de natureza epistemológica, ao designar os componentes do 

ensino/aprendizagem por três ações: criação (fazer artístico), leitura da obra 

de arte e a contextualização. A segunda triangulação está na gênese da 

própria sistematização, originada em uma tríplice influência, na deglutição 

de três outras abordagens epistemológicas: as Escuelas al Aire Libre 

mexicanas, o Critical Studies inglês e o Movimento de Apreciação Estética 

aliado ao DBAE (Discipline Based Art Education) americano (BARBOSA, 

1998, p. 33-34). 

 

 

A Abordagem Triangular não deve ser compreendida como uma receita a ser seguida 

pelos professores de arte e pelos arte/educadores, e sim, como um ponto de partida na 

experimentação de um ensino de arte que seja significativo para os sujeitos envolvidos no 

processo, estejam eles inseridos no contexto formal ou no não formal de ensino.  

Enquanto os arte/educadores que atuam com as artes visuais fizeram referência à 

Abordagem Triangular, os arte/educadores que atuam com o ensino de música, fizeram 

referência a métodos específicos de ensino, conforme podemos ver na fala abaixo registrada. 

  

As aulas são planejadas pelo método Suzuqui. O método Suzuqui é um 

método utilizado nas escolas de música do mundo todo. É um método para 

crianças. Com o método Suzuqui é possível ver o que o aluno precisa 

tecnicamente, então passo a técnica, conforme a habilidade e o aprendizado 

do aluno (M. P. S.). 

 

Um dado que consideramos como relevante foi o fato de detectarmos, a partir da fala 

dos entrevistados, que os arte/educadores se preocupam em ouvir/decidir os temas de estudo 

com os alunos que participam das atividades propostas pelas organizações. Permiti-se que os 

alunos dêem sugestões, proponham encaminhamentos às atividades previamente 

planejadas/organizadas por seus educadores. São, inclusive, estimulados a fazerem isso, 

conforme pode ser observado nas falas a seguir. 

 
Esse ano, a gente trabalhou um tema do ano passado, que eles quiseram, que 

foi Guita... E depois eu precisava de outro tema, pois Guita foi do ano 

passado, mas eles gostaram e quiseram repetir... Aí eu peguei um bocado de 

livros que eu tenho aí, livros de artes plásticas, que tinha vários artistas e 

escolheram o espanhol Gaudí. Eles ficaram apaixonados pela obra do Gaudí. 

Então a gente trabalhou Gaudí e trabalhou Guita (V. F. N.). 
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A gente tá trabalhando o frevo, que foi um pedido daqui mesmo, que os 

outros queriam ver um frevo com as meninas. E tô trabalhando um pedido 

das próprias educandas, que estão querendo o caboclinho. Então eu procuro 

conciliar um com o outro. Porque não adianta eu fazer só o que eu quero, o 

que a coordenação quer, também eu procuro ver o que eles estão querendo 

(S. S. B.). 

 

 

Compreender que o aluno é parte importante do processo de construção da proposta de 

ensino das linguagens artísticas estudadas demonstra a preocupação dos arte/educadores e das 

organizações em valorizar os conhecimentos e/ou os contextos em que os educandos estão 

inseridos. Freire (1996), ao apontar os saberes necessários e intrínsecos à autêntica prática 

educativa, diz que ensinar exige saber escutar, ou seja, ouvir o outro, seus interesses e seus 

desejos, materializando um ensino aprendizagem que não venha “de cima para baixo” e que 

leve em consideração as expectativas dos alunos.   

A partir da realização das entrevistas com os arte/educadores e dos momentos de 

observação, pode-se afirmar que o ensino aprendizagem de arte nas organizações prioriza o 

ensino das técnicas artísticas, mas busca o diálogo entre o ensino das técnicas específicas das 

artes visuais (técnicas de desenho, pintura, gravura, serigrafia, fotografia etc.), da música 

(exercícios de voz, leitura de partituras etc.), da dança (passos da dança popular nordestina, do 

balé clássico, da dança circular, da dança contemporânea, entre outras) e do teatro (técnicas de 

interpretação e improvisação, exercícios de voz, cenografia, marcação etc.) com o ensino da 

história dessas linguagens artísticas. Nessa conexão entre as técnicas e a história da arte, os 

arte/educadores se utilizam do ensino aprendizagem de aspectos da vida e obra de artistas 

diversos e, também, nota-se a preocupação deles em relacionar os conteúdos vivenciados com 

os desafios e com as questões do cotidiano dos alunos.  

  Assim, o ensino de arte nas organizações do Terceiro Setor mobiliza não apenas os 

saberes históricos e técnicos das linguagens artísticas, como também os saberes do cotidiano e 

os desafios vividos pelos alunos em suas comunidades. Tal constatação sinaliza a 

preocupação dos arte/educadores e, por consequência, das organizações onde atuam em 

planejar, executar e avaliar cursos e oficinas de arte que busquem um permanente diálogo 

com os desafios da arte/educação contemporânea, que incluem o fazer, o contextualizar e o 

apreciar arte, e ainda, o diálogo com as perspectivas da multiculturalidade, com as diferenças 

(de raça, de opção sexual, de classe, de crenças etc.) a fim de que se promovam práticas de 

respeito a essas diferenças. Reafirmamos que, em geral, o planejamento das aulas de arte 

promovidos nas organizações são realizados com a participação do grupo de arte/educadores 
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da organização, com acompanhamento de coordenadores e/ou arte/educadores com maior 

experiência no grupo e no ensino de arte.  

 

 

6.4 As Organizações e a formação dos arte/educadores 

 

Entramos agora na mais significativa parte deste estudo, que tratou de conhecer se as 

organizações entrevistadas estão se preocupando com a formação de seus arte/educadores e 

como acontece o processo formativo pensado/materializado pelas organizações. Em caso da 

ausência de encontros formativos, buscou-se compreender por quais razões ela não é 

realizada.  

Os dados coletados a partir das entrevistas apontaram diferentes tipos/contextos de 

formação e onde ela ocorre. Foram mencionadas formações que são oferecidas pelas 

organizações e que acontecem em suas sedes. Foram citadas, também, formações que 

acontecem fora das organizações em que os arte/educadores atuam e, por fim, alguns 

arte/educadores informaram como eles próprios buscam se aprimorar para atuar com suas 

respectivas linguagens artísticas.  

 

 

6.4.1 As formações materializadas no interior das organizações 

 

Quando questionado se a organização oferece encontros de formação, os 

arte/educadores do Grupo AdoleScER prontamente responderam que sim, conforme os 

fragmentos das seguintes falas: “A gente se encontra na sede, toda quinta. Ensaia os passos, 

troca informações, experiências” (D. C. F.); “No AdoleScER a gente sempre tem as quintas-

feiras, que é o encontro do grupo de dança e planejamento, que a gente sempre vai para 

planejar as aulas com M.J.S.” (T. N. S. S.). 

Dentre os arte/educadores do MPC, 08 (oito) arte/educadores responderam 

afirmativamente, declarando que a organização propõe encontros formativos periódicos, mas 

02 (dois) arte/educadores negaram a existência desses encontros. No geral, diante da questão 

“A organização oferece encontros de formação?”, podemos construir o seguinte quadro: 
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                           Quadro 14: Encontros de formação nas organizações  

 

 

Sim 

 

18 arte/educadores 

 

Não 

 

02 arte/educadores 

  

No Grupo AdoleScER, onde houve uma uniformidade sobre a existência de uma 

formação para os arte/educadores, observamos e apontamos que se trata de encontros 

semanais, que ocorrem na sede principal da organização. Os encontros acontecem às quintas-

feiras, no horário das 14 às 18 horas. Mudanças de dias e/ou horários podem acontecer e são 

negociadas entre os próprios arte/educadores.  

A partir da fala dos entrevistados, esses encontros de formação têm maior ênfase no 

que se refere à linguagem da dança. Isso porque, como a maior parte dos arte/educadores da 

organização participam, em paralelo, do grupo de dança da organização, fazem-se necessários 

encontros contínuos e intensos. Essa constatação pode ser comprovada, por exemplo, na fala 

abaixo registrada.  

 

Toda quinta-feira a gente se encontra no AdoleScER. [...] Então toda quinta 

a gente se encontra e nessas quintas-feiras a gente pega os passos os que M. 

J. S. orienta a gente. Ele passa os passos que a gente vai passar durante essa 

semana pros meninos e pesquisas, essas coisas. [...] Eu fico com eles na 

parte da dança, só que eu não sou do grupo de dança, tem um grupo de dança 

mesmo do adolescer, os meninos dançam, então eu só fico mais na parte da 

formação da dança (K. C. C. S.).  

 

Lembramos, ainda, que, no decorrer das entrevistas que foram realizadas no I semestre 

de 2010, esses encontros de formação do Grupo AdoleScER focavam mais a dança, conforme 

podemos verificar no seguinte depoimento: 

 

Então, no momento, não tem nenhuma formação em teatro, tem mais para a 

dança. Mas eles visam isso, essa possibilidade de você estar sempre 

estudando, atrás de suas melhoras, essa questão do profissional mesmo (M. 

J. S.). 

 

Tal situação parece ter mudado no decorrer do segundo semestre deste mesmo ano, 

como pode nos esclarecer o diálogo com o arte/educador cuja transcrição registramos a 

seguir. 
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Pesquisadora: O AdoleScER... antes desse semestre vocês se encontravam 

uma vez por semana, para trabalhar, pensar o teatro... 

Arte/educadora: É...  

Pesquisadora: E agora são duas vezes por semana, terça e quinta? 

Arte/educadora: É. Um encontro é só para os planos, para ver as aulas... 

agora ficou dois dias. Um para teatro. 

Pesquisadora: Está ampliando? 

Arte/educadora: É. Tá ampliando, são propostas (J. C. S.). 

 

Vale relembrar aqui que a organização, no momento da realização das entrevistas, não 

possuía um coordenador das atividades artísticas e, sim, arte/educador com um significativo 

tempo na organização e experiências em cursos de formação técnicos tanto na área da 

linguagem da dança, especificamente da dança popular, como na área do teatro. Considerando 

tais limites, nota-se que a organização propõe aos seus arte/educadores encontros de formação 

tanto com relação às linguagens artísticas como nas dimensões mais coletivas e de relação 

humana. Isso pode ser verificado a partir da seguinte anotação decorrente de observações. 

 

O encontro teve início com o arte/educador M.J.S. conduzindo um 

alongamento. No decorrer deste, os arte/educadores conversam 

tranquilamente, falam sobre suas vidas pessoais e dão opinião sobre questões 

diversas [...]. No momento seguinte são executados alguns movimentos da 

ciranda, próximo ritmo que será ensinado aos alunos nas subsedes. Enquanto 

os passos são realizados, informações sobre a dança são apresentadas e/ou 

relembradas. Todos os arte/educadores participam, riem e repetem 

incessantemente os passos mais complexos [...]. Na sequência, os 

arte/educadores, distribuídos em pequenos grupos, executam coreografias do 

ciclo afro, que tanto serão trabalhadas com os alunos, como numa 

apresentação externa à organização [...]. O momento final do encontro é 

realizado em círculo, onde cada arte/educador expõe sobre como estão as 

aulas de dança e de teatro em suas subsedes. Problemas de ordem 

metodológica e de relação com os alunos são apresentados e colocações são 

feitas como forma de amenizar os problemas. Em cadernos próprios, cada 

arte/educador registra as atividades a serem propostas no decorrer da semana 

seguinte. Antes do encerramento do encontro, é feita uma avaliação oral do 

mesmo e alguns informes são dados. Na sequência, os arte/educadores se 

dirigem a uma mesa na cozinha onde lancham e continuam conversando 

sobre temas diversos (Fragmento do caderno de campo da pesquisadora). 

 

 

O que mais chama a atenção deste momento formativo é que ele não foi executado de 

forma mecânica e técnica. O encontro formativo entre os arte/educadores tratou de aspectos 

metodológicos (os ensaios das danças), de aspectos conceituais (a história das danças) e dos 

aspectos relacionais (entre os arte/educadores e com relação aos alunos). A fragilidade da 

formação é a ausência de um arte/educador e/ou profissional com formação mais específica, 

que poderia melhor ter conduzido as questões de natureza pedagógica. Isso porque as 
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formações materializadas no GA acontecem a partir das experiências vividas de seus 

arte/educadores. Tais experiências, denominadas por Tardif (2002) de saberes experienciais, 

abarcam um saber mais prático, ou seja, que se adapta às funções, aos problemas e às 

situações específicas do trabalho e está ligado à história de vida dos envolvidos, à relação que 

estes construíram com outros indivíduos e com o mundo.  

Apesar de importantes e imprescindíveis, os saberes experienciais não dão conta do 

complexo processo de ensino aprendizagem, seja no campo do ensino da arte, seja no campo 

do ensino de qualquer outra área do conhecimento humano. Tal preocupação não está ausente 

nos arte/educadores do GA, como pode ser visto nos quadros 18 e 19 deste estudo, que 

revelam o interesse desses arte/educadores em se profissionalizar para, dessa forma, estarem 

mais aptos à docência.  

No Movimento Pró-Criança, que possui 03 (três) unidades distintas, ressaltamos que, 

dos 10 (dez) arte/educadores entrevistados, 02 (dois) responderam não haver encontros de 

formação fazem parte de uma mesma unidade. O curioso é que dessa unidade foram 

entrevistados 05 (cinco) arte/educadores, tendo os demais respondido que a organização 

oferece encontros formativos. Vejamos um trecho de uma entrevista e um fragmento de fala 

que exemplificam essa divergência: 

 

Arte/educador: A gente tem reuniões, a gente se encontra.  A gestora nossa 

que, eventualmente, promove as reuniões pedagógicas 

Pesquisadora: Reuniões pedagógicas... são assim, uma vez por mês? 

Arte/educador: Vira e mexe! Às vezes demora um pouco mais, 2 meses. 

Depende da necessidade da haver mudanças ou não, ou alguma coisa que 

não esteja funcionando direito. Porque a gente tem, assim, uma reunião com 

os professores, com a psicóloga (G. L. A. F.). 

 

 

Não, formativo não! Inclusive nesses 4 anos que eu estou... [...] Mas assim, 

eu acho que deveria ter, pelo menos uma vez a cada semestre, ter um 

encontro com os educadores [...] Deveria ter um plano, fazer parte da 

proposta da instituição, eu sinto falta disso! (S. C. S.). 

 

Faz-se necessário, dessa forma, explicar melhor o que estamos denominando de 

“encontros de formação” e o que os arte/educadores concebem como “encontros de 

formação”. Para nós, os encontros de formação propostos pelas organizações aos seus 

arte/educadores deveriam incluir uma formação contínua sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem das linguagens artísticas que materializam, oportunizando, assim, que o 
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arte/educador esteja sempre estudando e dialogando com os desafios da arte/educação no 

contexto contemporâneo.  

A partir da divergência entre as falas dos arte/educadores anteriormente transcritas, 

nota-se que o primeiro deles compreende por encontros de formação os realizados no interior 

da organização em que se discutem, com auxílio de psicóloga, pedagoga e/ou assistente 

social, os problemas de natureza comportamental dos alunos. Já o segundo arte/educador 

entende esses encontros como quase inexistentes e explica que a organização deveria “pensar 

em encontros de formação mais voltados às questões pedagógicas, do ensino da arte” (S.C.S.). 

Os encontros formativos que tratam das questões/problemas apresentados pelos alunos e, por 

isso, a necessidade da presença/intervenção de psicólogos, assistentes sociais são importantes, 

mas não deveriam limitar-se a isso.  

Imbernón (2009) nos lembra que a formação continuada deve proporcionar ao 

profissional a melhora de sua prática, de suas crenças e de seus conhecimentos, sendo 

legítima quando “contribuir para o desenvolvimento profissional do professor no âmbito de 

trabalho e de melhoria das aprendizagens profissionais” (p.45).  

Numa outra unidade do Movimento Pró-Criança, ao ser entrevistada (apenas uma 

arte/educadora deu-nos entrevista), a arte/educadora, não apenas diz que existem esses 

encontros formativos, como explica um pouco como eles acontecem, qual o objetivo desses 

encontros. Observemos o depoimento dela: 

 

São às sextas. É o seguinte, a gente tem os eixos formativos do programa, as 

propostas do programa, ela foi chegando aos poucos. Existe um eixo, existe 

um direcionamento dado pelo programa, mas esse direcionamento é, muitas 

vezes, revisto. [...] O projeto propõe uma metodologia. A gente tenta 

trabalhar com ela, mas a gente coloca algumas coisas que não se encaixam. 

A gente faz as críticas, ele repensa, na verdade não existe uma única pessoas 

que dirige, é o coletivo. Esse é um desfio muito grande pra gente porque são 

várias cabeças com ideias diferentes, mas a gente vai tentando se ajustar. 

Tem hora que a minoria fica submissa  à maioria, mas a democracia é isso, 

ela não privilegia uma minoria. Mas a gente tem essa construção todinha do 

coletivo. O planejamento de artes visuais, ele inicialmente... a coordenação 

dá uma luz, ela diz o que ela gostaria, mas eu elaboro ele e trago ela pra o 

grupo, assim como artes gráficas também traz, aí a gente projeta, tá todo 

mundo junto na mesma sala, às vezes você é de outra área, não entende do 

assunto, mas pergunta, vai questionando, até que chegue a compreensão e 

essa coisa ela acontece no coletivo... não é fácil ! Não é mesmo, mas 

acontece. Tem hora que a gente não compreende a fala do outro e interpreta 

de um jeito, fica aqueles ruídos na comunicação, mas a gente se ajusta. Hoje 

mesmo teve uma situação dessa: eu e mais dois, a gente entendia de uma 

forma e agora a gente tá consertando nosso erro. É muito assim, de fazer e 

refazer, de consertar e experimentar (A. P. B. A.).  
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Na terceira unidade do Movimento Pró-Criança, onde foram entrevistados 04 (quatro) 

arte/educadores, há um consenso não apenas sobre a presença e a continuidade desses 

encontros, como eles são descritos detalhadamente, conforme podemos observar a partir das 

falas abaixo transcritas. 

 
Veja, como o mês se divide em quatro semanas, a gente deixa a última 

semana para o psicossocial trabalhar conosco sobre o perfil das crianças. E, 

durante as outras sextas a gente trabalha mais textos para enriquecer o 

trabalho dos educadores durante o processo da semana.  Então a 

coordenadora é que organiza o material, os textos. E muitos textos desses a 

gente resgata da formação que a gente teve com o Instituto Ayrton Senna, 

que ele deu uma capacitação maravilhosa pra gente. Então a coordenadora 

passou por esse momento todo conosco e nesse período agora ela pega esses 

textos para trabalhar conosco... que tem os quatro pontos, as quatro 

cartinhas: o ser, o conviver, o conhecer e o fazer.  Os quatro  pilares. E ela tá 

trabalhando essas cartinhas com os educadores e a gente tá sempre buscando 

que os educadores busquem isso na hora da avaliação com os alunos, que 

busquem... que busquem na hora de fazer o planejamento, aquele assunto tá 

trabalhando mais o ser do aluno? Ou mais o conhecer do aluno? Ou é só o 

fazer? Então esses textos  é mais em cima de enriquecer o educador, pra hora 

dele planejar suas aulas. Só na última sexta é que a gente trabalha mais o 

aluno. Agora, quando tem alguma coisa assim, emergencial, a gente no 

início do trabalho dá as informações, as coisas assim e depois os textos (V. 

F. N.). 

 

A formação, ela trata de temas do nosso trabalho, do nosso cotidiano e isso 

nos ajuda muito a assim... abrir nossos horizontes. Então é tratado de temas 

de arte, desde o que é belo, das questões de estética, das técnicas, do como 

fazer... de educação, aí são os teóricos que são trazidos, o próprio Paulo 

Freire, Vygotsky, Ana Mae. Eles são trazidos para que a gente vá se 

enchendo... como planejar a aula, como planejar o mês, o semestre. E toda 

última sexta do mês o encontro é focado no psicossocial, que é com as 

meninas do setor... trazem pra gente questões do social, de afetividade. Se o 

menino tá sendo muito agressivo... por que ele está sendo agressivo?  Qual é 

a realidade dele? Da família dele? [...] Então assim... Hoje é o dia do 

psicossocial e é massa! Acrescenta muito pra gente, porque não é todo lugar 

que a gente tem esse momento para rediscutir, pensar, reformular sobre o 

nosso trabalho. Pra escrever, relatar, fazer os relatórios, as avaliações... não é 

todo lugar que tem isso. E ainda mais esse retorno do que fica. Porque, como 

eles têm um formulário, eles têm todo esse perfil dos meninos. E às vezes o 

menino está em sala de aula e a gente não sabe qual é o histórico dele. E elas 

trazem, pra gente entender o menino e assim trabalhar melhor com ele (L. A. 

Q.).  

 

A partir das falas dos três últimos arte/educadores acima transcritas, verificamos que a 

formação continuada acontece, tem importância e é gerida no interior das organizações, 

priorizando os aspectos/desejos/dificuldades/metas dos educadores e arte/educadores, da 

organização e dos alunos. Essas formações incluem conteúdos da arte, da pedagogia, da vida e 

das relações humanas.  
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Para exemplificar o que estamos denominando de “conteúdos da vida” e “das relações 

humanas”, nos utilizaremos dos fragmentos de uma conversa com uma das gestoras do MPC. 

Tal conversa aconteceu de modo informal, não foi gravada e seu registro se deu após a saída 

da organização num diário de campo da pesquisadora; trata-se, dessa forma, do registro de 

uma memória. 

 

Ao explicar o foco da pesquisa, que trata da formação dos arte/educadores, 

F. V. F. imediatamente respondeu que sim. Contou que, na sexta anterior, o 

tema da formação teve como mote a obra O Pequeno Príncipe, de Antoine 

de Saint-Exupéry. “Conversamos sobre o livro e lemos alguns fragmentos”, 

disse ela.  “Em seguida, cada pessoa foi convidada a desenhar seu próprio 

mundo e dizer o que levaria pra ele. Depois formamos duplas e tínhamos que 

juntar o que levaríamos. Depois formamos grupos maiores. Por último, 

tivemos que construir e priorizar o que levaríamos ao mundo, agora coletivo. 

Foi um exercício difícil, pois tivemos que deixar algumas coisas para 

priorizar o coletivo [...]. Refletimos sobre essa dinâmica e trouxemos essa 

discussão para a prática da nossa organização, o que priorizamos aqui? O 

que é mais importante para o coletivo? [...] Parece brincadeira, não é? A 

formação nossa quer não apenas o educador que sabe, mas sobretudo o 

educador que está disposto a aprender” (Fragmento do caderno de campo da 

pesquisadora). 

 

A fala da gestora está em plena sincronia com os pressupostos do educador Paulo 

Freire que, em suas obras/ações, ressaltou a importância da palavra, da escuta, da reflexão e 

da ação transformadora. O MPC, ao que parece, mesmo cercado de desafios e limites, está 

buscando a efetivação de uma formação para os seus arte/educadores e educadores, valendo-

se, para isso, das histórias de vida e dos interesses comuns e imprescindíveis à vida humana. 

Ainda nessa unidade do MPC atuam 02 (dois) arte/educadores que possuem o curso de 

Licenciatura em Educação Artística, pela UFPE (ver quadros 05 e 06 deste estudo). A esses 

02 (dois) arte/educadores foi questionado se o curso, nas disciplinas metodológicas e/ou 

pedagógicas, possibilitou a discussão sobre o ensino de artes em organizações não formais, 

mais especificamente em organizações da sociedade civil e/ou ONGs. O arte/educador 

habilitado para as Artes Cênicas afirmou não ter estudado, nem vivenciado quaisquer tipos de 

experiência que focasse o ensino de arte em ambientes não escolares e, por isso, teve, no 

início de sua presença/atuação na organização onde atua, dificuldades tanto na concepção das 

aulas, como na escolha dos conteúdos, métodos e formas de avaliação dos alunos. O 

arte/educador habilitado em Artes Plásticas afirmou que, nas disciplinas de Metodologia do 

Ensino de Arte e nas Práticas de Ensino em Artes Plásticas I e II, fez algumas leituras sobre 

isso, mas não lembrou detalhes do que lhe fora ensinado/vivenciado. Alegou, também, que, ao 

passar a fazer parte dessa organização, foram as formações vivenciadas nesse contexto que 
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melhor deram conta dos desafios e com as singularidades do ensino de arte em âmbito não 

escolar. 

Diante do exposto, faz-se necessário refletir sobre isso e realizar estudos que busquem 

compreender qual o papel da universidade e, mais especificamente, dos cursos em Artes 

Visuais, em Dança, em Música e em Teatro na formação de professores preparados para 

exercerem suas práticas educativas de arte em organizações do Terceiro Setor. As propostas 

curriculares atuais dos referidos cursos têm contemplado a diversidade dos campos de atuação 

dos arte/educadores? Como tais propostas vêm oportunizando ao aluno/professor vivenciar, 

refletir e atuar nas associações civis, nas ONGs, como também nos Museus, Galerias de Arte, 

entre outros diferentes espaços? Apesar da urgência dessas (e de outras) questões, não foi 

possível contemplá-las neste estudo, tendo em vista os objetivos previstos e o tempo 

disponível para compreendê-lo.   

Quando voltamos a olhar o quadro 14 deste estudo, dos 20 (vinte) arte/educadores 

entrevistados, 18 (dezoito) dizem que a organização realiza encontros formativos. Entre as 04 

(quatro) gestoras/coordenadoras entrevistadas, todas enfatizam que existem encontros 

periódicos de formação. Tais encontros foram passíveis de observação, o que demonstra a 

preocupação das organizações em realizá-los para melhor preparar os seus arte/educadores. 

A formação continuada do arte/educador (como também a do professor que atua na 

educação formal) deve abranger tanto as tarefas de planejamento, execução como a avaliação 

dos programas e/ou projetos propostos pelas organizações. Deve visar, portanto, a que o 

arte/educador proponha/resolva situações de ensino aprendizagem com seus educandos. 

Segundo Imbernón (2009), a formação continuada precisa favorecer ao professor (o autor 

refere-se ao ensino formal) 

  

o conhecimento ou estratégias específicas (planejamento curricular, pesquisa 

sobre a docência, estratégias para formar grupos, resolução de problemas, 

relações com a comunidade, atividade sociocultural, etc.). Tudo isso supõe a 

combinação de diferentes estratégias de formação e uma nova concepção do 

papel do professor nesse contexto, o que obviamente não pode ser feito sem 

o envolvimento concreto dos docentes (IMBERNÓN, 2009, p. 17-18). 

 

 

A concepção do referido autor corresponde aos desafios da formação continuada a 

serem propostos pelas organizações do ensino não formal, visto que os que atuam nessa 

dimensão educativa deparam-se, também, com as ações de planejamento e avaliação de suas 

práticas formativas e não podem perder de vista as relações com seus pares, com seus 
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educandos e com o contexto sociocultural onde estão inseridos. O autor ressalta que a 

formação continuada deve priorizar cinco grandes linhas ou eixos de atuação: 

 

1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante a análise, a 

compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a realidade [...]; 2. A 

troca de experiências entre iguais para tornar possível a atualização em todos 

os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre os 

professores; 3. A união da formação a um projeto de trabalho; 4. A formação 

como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o 

sexismo [...] e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.; 5. O 

desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho 

conjunto para transformar essa prática (IMBERNÓN, 2009, p 48). 

 

 

A partir das observações realizadas nas organizações e nas conversas com suas 

respectivas gestoras/coordenadoras, como também nas entrevistas com seus arte/educadores, 

fica evidente que as formações oportunizadas pelas organizações buscam os eixos formativos 

propostos por esse autor, com ênfase na troca de experiências e no trabalho 

planejado/executado/avaliado no coletivo, valendo-se do diálogo e da contínua interação com 

os educandos e seus familiares, como também do contexto onde esses estão inseridos.  

As organizações investigadas elaboram e executam formações continuadas para os 

seus arte/educadores. Essas formações constituem encontros semanais ao longo de todo o ano 

de atividades. Tais encontros não apresentaram uma metodologia específica e não apenas 

proporcionam a aprendizagem de conteúdos, técnicas e procedimentos, como buscam a 

construção de vínculos de companheirismo entre seus integrantes. Nesses encontros de 

formação, é permitido aos arte/educadores e demais educadores a elaboração coletiva de seus 

planos e/ou roteiros de aulas, discussão/troca de experiências sobre os alunos atendidos nas 

organizações e/ou demais problemas vivenciados no decorrer da semana, vivência de 

dinâmicas de grupo, momentos de confraternização e lanches coletivos. Os encontros de 

formação materializados pelas organizações investigadas formam seus arte/educadores tanto 

em seus aspectos cognitivos, como nos processos didático-pedagógicos, priorizam o diálogo e 

a escuta e ocorrem em clima de tranquilidade e participação coletiva. Assim, percebemos que 

as formações construídas/mobilizadas pelas organizações para o desenvolvimento profissional 

dos arte/educadores são, de fato, contínuas, estabelecem relações horizontais, estão 

preocupadas com o ensino aprendizagem dos conteúdos/técnicas das linguagens artísticas 

específicas e conectadas aos desafios da vida e do cotidiano dos alunos.  
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6.4.2 As formações ocorridas/promovidas externas as organizações 

 

Além das ações formativas materializadas pelas próprias organizações, há o incentivo 

delas para que o arte/educador participe de cursos, oficinas e/ou seminários, promovidos por 

outras instituições, movimentos, sejam essas no âmbito formal, como não formal de ensino.  

Quando questionados sobre o incentivo da organização para que o arte/educador 

participe de ações formativas externas, entrevistados do Grupo AdoleScER, afirmaram: 

 

      Quadro 15: Participação dos arte/educadores do GA em encontros formativos externos à 

organização 

 

Sim, já participei de cursos, oficinas, palestras 

incentivado pela organização. 

 

 

06 arte/educadores 

 

Não, nunca participei de cursos, oficinas, palestras 

incentivado pela organização. 

 

 

04 arte/educadores 

 

No Grupo AdoleScER, pouco mais da metade dos arte/educadores entrevistados já 

participou de algum curso, oficina e/ou seminário, incentivado pela organização, sendo a 

maior parte deles na área de dança, conforme podemos comprovar nos diálogos que seguem:  

 

Arte/educadora: Já... 

Pesquisadora: Isso tem uma regularidade, é assim uma vez por ano? Ou 

quando aparece? 

Arte/educadora: Sempre quando tem trazem pra gente. Agora mesmo esse 

ano, teve um na Bahia, como foi o nome? Na Bahia não, foi em Aldeia. Foi 

o encontro nordestino de dança, a gente foi. Sempre tem... quando tem a 

gente faz. 

Pesquisadora: Então você está participando de oficinas, de palestras... 

Arte/educadora: Sempre tem. A gente sempre vai porque tá sempre 

renovando (D. C. F.).  

 

 

 

Arte/educador: Às vezes eles pagam.   

Pesquisadora: Eu vi que você falou que está num curso de dança circular... 

Arte/educador: É. 

Pesquisadora: Esse curso foi você que procurou ou foi a organização que 

favoreceu? 

Arte/educador: (demora para responder) Eu que procurei... os dois! Que a 

Juliana falou que ia fazer esse curso lá no CAC. Aí eu entrei no site e 

imprimi quando ia ser, quando ia começar, horários... aí eu fui  e liguei pra 

professora de dança circular... Eles ligaram para ela e perguntaram quem ia 

participar, ninguém quis, só eu quis.Aí eu estou participando e está muito 

bom  (L. T. N.). 
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Os arte/educadores que lidam com a linguagem do teatro nesta organização, no 

período da realização das entrevistas, parecem ser menos favorecidos com formações fora da 

organização. É o que inferimos a partir das falas abaixo transcritas. 

Não. Eu acredito que o teatro, especificamente o teatro, está muito 

esquecido, tá muito carente. Faz tempo que não tem formação em teatro e eu 

acho que o grupo, a equipe não se empenha (G. S. S.). 

 

Agora não lembro de ter aparecido curso não. Na área de teatro não. Mas, se 

aparecer, a gente sabe que eles falam, pois de outros assuntos também 

falam... a gente que trabalha na área... eles sempre falam: “Vai estrear uma 

peça no teatro”. Eles querem que a gente vá lá, que a gente participe para ver 

como é num teatro mesmo. Então estão sempre incentivando, de uma forma 

ou de outra, pra gente estar sempre mais por dentro; tem um livro, tem um 

filme, “assistam aí” (C. S. F. M.). 

 

No MPC, dentre os 10 (dez) arte/educadores entrevistados, quando questionado se a 

organização incentiva a participação do arte/educador em cursos, oficinas, palestras etc., fora 

da organização chegamos à seguinte distribuição: 

 

      Quadro 16: Participação dos arte/educadores do MPC em encontros formativos externos 

à organização 

 

 

Sim, já participei de cursos, oficinas, palestras 

incentivado pela organização. 

 

 

06 arte/educadores 

 

Não, nunca participei de cursos, oficinas, 

palestras incentivado pela organização. 

 

 

02 arte/educadores 

 

Não responderam. 

 

02 arte/educadores 

 

Dentre os arte/educadores que responderam afirmativamente, a maior parte deles 

afirmou que esse apoio vem na forma ajuda de custo na inscrição do evento, ou também pela 

liberação daquele arte/educador para participar do evento, sem prejuízo de seus vencimentos. 

Inferimos isso a partir das seguintes falas: 

 

Sim. Agora teve o Seminário de Arte/Educação, do SESC. A gente 

participou, eu e a coordenadora. [...] Foi o Pró-Criança que liberou e pagou a 

metade da inscrição e a gente pagou a outra. Foi pra mim e pra coordenadora 

e foi uma semana que a gente passou lá, manhã e tarde, e a única coisa que 

eles pediram de volta foi, na formação continuada, a gente tá trazendo o que 

a gente aprendeu lá, passar para o restante do grupo (L. A. Q.). 
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Já aconteceu como? Há 2 anos atrás, teve a apresentação do Bolshoi. [...] Aí 

numa dessas vindas do Bolshoi, o professor e o coreógrafo do Bolshoi veio 

dar um workshop aqui no Pró-Criança. Aí foi quando passaram pra gente. Aí 

foi bacana e é claro que eu ia participar. [...] Mas assim, em questão de 

pagar, eles pagam. Caso eu queira fazer um workshop, ou algum curso, 

diretamente para a minha carreira, claro, não direcionado pra outra, mas pra 

carreira que eu sigo aqui, que é o balé clássico, eles pagam. Eles pagam até 

50% do valor da matrícula, da inscrição... 50% de cada (M. E. N. S.). 

 

Ela incentiva. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de fazer curso no 

SENAC e o Pró-Criança pagava 50% do curso, eu pago 50%. E hoje existe 

no Pró-criança uma oportunidade de você fazer uma universidade particular, 

eles pagam 50% e você paga 50%. Além do que existem outras formas deles 

estimularem. Por exemplo, já teve ano que, durante o Spar das Artes, eu fui 

liberada em horários que eu não tinha turma, não tinha expediente pra tá 

participando das oficinas, como forma de capacitação. Isso já aconteceu 

inúmeras vezes e sempre acontece (A. P. B. A.). 

 

O MPC tem uma prática de incentivo à formação de seus arte/educadores, como de 

seus demais integrantes, que auxilia com 50% os custos não apenas em eventos espontâneos 

como também, em cursos de nível superior, conforme ressaltado pelos arte/educadores e 

reafirmado pelas coordenadoras/gestoras entrevistadas, cujas falas estão transcritas a seguir: 

 

Existe o incentivo do próprio Pró-Criança pra que as pessoas voltem pras 

Faculdades, cursem uma Faculdade. O Pró-Criança tem um sistema de que 

quem faz universidade ele paga até 50% da mensalidade, ele paga 50% 

(Fragmento da entrevista com a coordenadora PJA/MPC - Piedade). 

 

 

 

Pesquisadora: Para eu não esquecer, você falou que a unidade incentiva a 

participação dos arte/educadores em cursos superiores com ajuda de custo de 

até 50%? 

Gestora: Isso, de até 50% (Fragmento da entrevista com a gestora do MPC- 

Coelhos). 

 

 

Tem sim. A organização ajuda com 50% no pagamento da matrícula e nas 

mensalidades do curso. Agora, o curso tem que ser na área em que a pessoa 

atua, né? No que pode contribuir... Porque se eu dou aula de música, por 

exemplo, vou fazer medicina? (Fragmento da entrevista com a coordenadora 

do MPC – Recife Antigo). 

 

 

Tal prática demonstra que a organização, além de realizar suas formações continuadas, 

tem interesse em que seus arte/educadores e educadores troquem experiências e participem de 

ações formativas externas. 
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Quando convergimos os dados de ambas as organizações sobre o incentivo em ações 

formativas externas, temos o seguinte quadro: 

     

     Quadro 17: Participação dos arte/educadores do GA e do MPC em encontros     

formativos externos às organizações onde atuam  

 

Sim, já participei de cursos, oficinas, palestras 

incentivado pela organização. 

 

 

12 arte/educadores 

 

Não, nunca participei de cursos, oficinas, 

palestras incentivado pela organização. 

 

 

06 arte/educadores 

 

Não responderam. 

 

02 arte/educadores 

 

 

Isso demonstra que, além de oferecer encontros formativos internos, ambas as 

organizações vêm demonstrando interesse em que seus arte/educadores participem de 

oficinas, cursos, palestras e demais eventos externos, acompanhando as discussões, as 

propostas, as experiências mais contemporâneas do ensino de arte. Tais incentivos 

contemplam desde a liberação do arte/educador para participar do evento, sem o prejuízo de 

seus vencimentos salariais, até a colaboração no pagamento de taxas de inscrição e/ou 

mensalidades.  Essa disponibilidade das organizações reflete a preocupação delas em manter 

seus arte/educadores aprimorando-se e acompanhando as tendências do ensino de arte no 

contexto contemporâneo.  

 

 

6.4.3 O arte/educador e sua própria formação 

  

Em paralelo às formações que acontecem periodicamente nas organizações e aquelas 

das quais os arte/educadores participam por incentivo das respectivas instituições, os 

arte/educadores entrevistados foram questionados sobre o que os leva a se aprimorarem por 

conta própria.  

Dos arte/educadores do Grupo AdoleScER, alguns apontaram o interesse e a 

importância de estar sempre estudando, todavia algumas falas relevam a falta de tempo, pois 

ficam o dia inteiro na organização, conforme apontado no depoimento abaixo transcrito. 
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Antigamente, quando eu tinha tempo, quando não era de carteira assinada, 

eu tinha tempo de procurar algo pra mim. Hoje em dia mais não. Só à noite, 

mas, quando eu chego em casa, muito cansada, eu prefiro ficar em casa 

descansando (T. N. S. S.). 

As falas dos arte/educadores das unidades do Movimento Pró-Criança apresentam uma 

uniformidade quanto a essa mesma questão, pois todos, de um modo ou de outro, disseram 

estão sempre estudando, sempre buscando um curso ou evento para participarem dele. 

Vejamos como se colocaram sobre essa questão: 

 

Quando aparece a oportunidade, eu vou atrás também. Na época do Faço 

Arte, tinha umas palestras sobre... Rodrigo Braga, ou algo assim. Então eles 

me liberavam para assistir as palestras. Quando teve uma época em que eu 

fiz o curso de História da Arte lá na FUNDAJ, eles me ajudaram também... à 

noite, no curso de História da Arte do Brasil (V. F. N.). 

 

Eu gosto muito de ler. Eu estou sempre lendo muito. Como a gente trabalha 

com o processo criativo, eu estou sempre lendo, estudando, buscando coisas 

novas. E também o contato com o próprio aluno também. Porque conversa 

com ele e ele diz sobre o que gostaria de aprender, a fazer, pra gente trazer. 

E até mesmo com os outros arte/educadores, conversando... a gente troca 

muitas figurinhas. Então é conversando com os outros educadores e leitura 

mesmo (T. G. S.). 

 

Também foi questionado se os arte/educadores teriam interesse em fazer um curso 

superior (no caso dos que, até o momento da entrevista, não tinham tal formação). Vejamos 

primeiro o quadro construído em que estão registradas as áreas de interesse dos 

arte/educadores do Grupo AdoleScER: 

 

  Quadro 18: Distribuição das áreas de interesse dos arte/educadores do GA 

 

Serviço Social 

 

02 arte/educadores 

 

Educação Artística/ Artes Cênicas 

 

01 arte/educador 

 

Pedagogia 

 

03 arte/educadores 

 

Direito 

 

01 arte/educador 

 

Licenciatura em Educação Física 

 

01 arte/educador 

 

Psicologia 

 

03 arte/educadores 

 

Licenciatura em História 

 

01 arte/educador 
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A soma total de interesses ultrapassa o número de arte/educadores entrevistados nessa 

organização, porque alguns arte/educadores apresentaram mais de uma resposta à pergunta 

feita. Quando questionados por que a escolha do referido curso e não um curso específico na 

área em que atuam, dança ou teatro, foram dadas as seguintes respostas: 

 

 

Arte/educador: História. 

Pesquisadora: E por que História? 

Arte/educador: Porque eu gosto, não tem nada ligado com o AdoleScER, 

não. Gostaria de fazer mesmo, não é de hoje (G. S. S.). 

 

 

Arte/educadora: Eu tô pensando em fazer mesmo que é Educação Física que 

já é na área, para me especializar em dança, é o que quero fazer para mim.  

Pesquisadora: Mas por que Educação Física?  

Arte/educadora: Porque o curso de dança, como eu fiquei sabendo, e também 

procurei saber pela internet, que ele precisa da prática, tudo bem eu tenho a 

prática, mas eu acho assim: que tem alguma coisa errada nisso. Porque, para 

você entrar a faculdade você vai aprender e não você mostrar que você sabe 

para poder entrar. Então é por isso que eu não quero nesse momento, mas, se 

eu ver que tiveram mudanças, com certeza eu vou querer, até então eu só 

sabia que existia na Bahia. E para eu ir pra Bahia é todo um processo. Aí eu 

desisti, fiquei focando Educação Física porque tem todo um processo, você 

estuda toda a anatomia do corpo, não assim uma coisa de dança específica. E 

depois é que eu vou me especializar, além da educação física na dança, que 

eu acho mais viável por conta das academias e todo esse processo que tem 

mais empregos em vista, tem mais essa possibilidade (T. N. S. S.). 

 

 

Arte/educadora: Serviço Social ou Pedagogia. 

Pesquisadora: Por que Pedagogia? Por que não dança? Por que não teatro? 

Arte/educadora: Porque eu acho que... é uma área que eu gosto muito. Por 

que não dança? Porque, pra fazer dança, eu já pesquisei já... pra entrar na 

faculdade de dança tem que ter toda a dedicação, toda uma história de dança, 

ter base no clássico, conhecimentos de dança, então antes de fazer tem a 

prática. Não é só uma prova que você vai fazer fechada... é como a música. 

A música tem a prática e tem a parte fechada; a mesma coisa é a dança. E aí 

tem que ter uma dedicação maior. No momento eu não tô tendo essa 

dedicação maior na dança (M. C. S.). 

 

 

Arte/educadora: Eu pensava, eu penso em Psicologia. 

Pesquisadora: Por que Psicologia? 

Arte/educadora: Porque eu acho que é muito eu assim... sempre tento ver o 

eu da pessoa, eu sempre tento, assim... quando aprendi no meu momento de 

formação de sempre falar olhando pras pessoas e eu percebi que quando a 

gente olha, a gente descobre um monte de coisa; que nem só o que a boca tá 

falando, é o que a pessoa tá sentindo, tá se expressando. Então eu sempre 

quis me aprofundar nisso, de entender mesmo (K. V. C. S.). 
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É interessante notar como 09 (nove) dos 10 (dez) arte/educadores entrevistados no 

Grupo AdoleScER apresentam interesses distintos de suas atuais áreas de atuação/linguagem 

artística. Alegam, sobre isso, que a formação em Psicologia, Pedagogia, Educação Física etc., 

lhes proporcionará maiores competências para atuarem tanto dentro como fora da 

organização. Alegam, ainda, o despreparo para enfrentar a seleção do curso de Licenciatura 

em Dança, recentemente aberto na UFPE (nos casos dos arte/educadores que lidam com a 

linguagem da dança no GA) e expressam o desejo de realizarem um curso superior que era/é 

um sonho/desejo mais íntimo, gerido desde os tempos de infância.   

Apenas uma arte/educadora do GA apresentou interesse em fazer uma formação 

acadêmica na área em que atualmente atua, o teatro. Transcrevemos a seguir a fala dela. 

 

Arte/educadora: Procuro. Procuro mais na área de teatro, para eu me 

especializar mais, para poder trabalhar mais com os meninos... e também 

seguir a carreira... 

Pesquisadora: Pensa em seguir carreira? Fazer o curso? 

Arte/educadora: Penso. Eu já fiz um curta metragem. 

Pesquisadora: Ah, que legal! Pensa em fazer um curso superior de teatro? 

Arte/educadora: Penso, penso sim. [...] Eu vou correr muito para fazer o 

curso de teatro, que eu quero muito (J. C. S.). 

 

 

No MPC, conforme dados já apresentados, 04 (quatro) arte/educadores não possuem o 

curso superior e 02 (dois) possuem o curso superior incompleto. Os que não tem curso 

superior apresentam os seguintes interesses: 

 

              Quadro 19: Distribuição das áreas de interesse dos arte/educadores do MPC 

 

Dança 

 

01 arte/educador 

 

Educação Física 

 

02 arte/educadores 

 

Serviço Social 

 

01 arte/educador 

 

Matemática 

 

01 arte/educador 

 

Licenciatura em Música 

 

01 arte/educador 

 

 

A soma dos interesses ultrapassa o quantitativo de arte/educadores, pois um 

entrevistado apontou 03 (três) áreas de interesse distintas. Seguem as colocações dos 

entrevistados:  
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Pra minha formação... aqui no Recife não tinha o curso de dança pra ter uma 

formação e poder buscar uma formação fora... Como começou o ano passado 

na UFPE e vai abrir vaga agora, eu pretendo fazer a inscrição no curso de 

dança e me aperfeiçoar em balé clássico. Mas como eu não fui... eu não sei 

ainda como é o curso. Eu não sei como é a divisão, se é só popular, ou 

clássico... qual o currículo, não tenho noção sobre isso não. Mas como abriu 

agora há pouco... se tivesse aberto antes eu já teria feito, mas abriu há bem 

pouco tempo... o ano passado. Eu sei que as aulas são práticas e teóricas e eu 

com certeza, vou me escrever. Para o futuro eu quero assim... ter um 

certificado de que eu sou professora mesmo de dança, de balé clássico, que 

na verdade é a minha área (M. E. N. S.). 

 

Ou em Educação Física, que é o que eu quero... eu não sei se vou conseguir. 

Ou Assistente Social, ou Licenciatura em Matemática... não tem nada a ver 

comigo, né? Licenciatura em Matemática. [...] Mas é o que eu gosto, eu 

sempre gostei de números. [...] E assistente social é porque eu gosto do 

contato com o povo, de conversar com os pais. Quando os pais vêm aqui, eu 

gosto de conversar, fico contente saber que tem pais responsáveis, tudinho. E 

aqueles que não vêm eu gosto de ir na casa (S. S. B.). 

 

Esse ano eu tô me inscrevendo no vestibular pra fazer a Licenciatura em 

Música. Se Deus quiser, eu vou passar! Eu vejo assim, que a minha 

necessidade é na parte pedagógica, na organização da aula mesmo (M. P. S.). 

 

Na verdade eu nunca pretendi fazer, cursar uma faculdade de dança. Porque 

antigamente, quando não tinha a faculdade de dança na Federal, as pessoas 

corriam para Educação Física, para ensinar dança. Hoje em dia não precisa 

mais; se você tiver Educação Física, trabalha na área de dança e, se tiver 

dança, melhor ainda, né? Mas eu sempre quis é fazer... Educação Física (J. 

E. R. J.). 

 

Os dois arte/educadores que possuem um curso superior incompleto, quando 

questionados sobre o interesse em retomarem os estudos, assim se colocaram:  

 

Eu sonho um dia retomar, mas não retornaria em artes visuais, eu faria 

Sociologia. [...] É porque é o seguinte, dentro das artes visuais, eu não 

tenho... eu teria se tivesse a pretensão de me tornar artista, mas eu não tenho 

mesmo (A. P. B. A.). 

 

 

Vivo de música. Há muito anos!  Desde 87, quando eu abandonei tudo isso 

que te falei pra ficar só com música. [...] Sou um pianista, arranjador, 

autodidata. Hoje eu ainda estudo, evidentemente, que música é feito 

Medicina, você não para de estudar mais nunca, mas a minha formação 

profissional é totalmente como autodidata, tanto como diretor de estúdio de 

gravação, como de arranjador, como produtor de disco, autodidata e como  

instrumentista também (G. L. A. F.). 
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Nesta organização, dos 06 (seis) arte/educadores que não possuem o curso superior, 02 

(dois) pretendem continuar estudando/trabalhando diretamente com a linguagem artística que 

já dominam, 01 (um) quer uma formação em área próxima, alegando que esse sempre foi o 

seu desejo, 01 (um) arte/educador afirma já ter conhecimento tanto das técnicas como dos 

princípios da linguagem da área em que atua e, por isso, busca uma formação superior que lhe 

oportunize mobilizar outros conhecimentos. Outro arte/educador revela dúvidas quanto a que 

caminho percorrer, dividindo-se entre a linguagem da área em que atua e a possibilidade de 

realizar estudos em áreas distintas da atual, e 01 (um) outro arte/educador, mediante o nível de 

profissionalização que possui, apesar de apontar a importância contínua do estudo, revela não 

ter interesse em realizar uma formação superior. 

Ainda no MPC, 04 (quatro) arte/educadores já possuem o curso superior, 03 (três) 

deles possuem, inclusive, uma pós-graduação. Quando questionados sobre o interesse em 

continuar os estudos e seus respectivos processos formativos, assim se pronunciaram: 

 

Penso em fazer o Mestrado, mas na área de Pedagogia do Teatro, mas não 

tem aqui, só tem na Bahia, no Rio de Janeiro e agora em João Pessoa. Aqui a 

gente esbarra nisso, a gente não tem como crescer aqui! Se a gente quiser 

fazer o mestrado aqui, tem que ir pra área da educação, enfim... porque não 

tem em arte/educação, em teatro principalmente. Aí eu tô querendo, mas eu 

quero fazer em teatro, em teatro/educação, em Pedagogia do Teatro (L. A. 

Q.). 

 

 

 

Em arte/terapia. [...] Porque eu poderia abrir um outro campo pra mim e 

estaria trabalhando arte... mas como uma forma de expandir um pouco 

mais,ver nova oportunidade de trabalho mesmo... seria um campo novo, uma 

forma de expandir o conhecimento (T. G. S.). 

 

Diante dessas falas, podemos afirmar que os arte/educadores se preocupam com sua 

própria formação. E para isso buscam ler, estudar, conversar com seus pares, trocar 

experiências, participar de eventos artísticos e culturais ocorridos nas comunidades ou fora 

delas e buscam também cursos de graduação e/ou pós-graduação, nas áreas em que atuam ou 

em áreas afins. Tal interesse revela a preocupação dos arte/educadores em realizar melhores 

práticas educativas, como também em ampliar as possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho, ou tornarem-se sujeitos mais autônomos e habilitados. 
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6.5 As relações tecidas no interior das organizações 

 

As organizações do Terceiro Setor, mais especificamente as ONGs e as OSC, são 

locais onde o trabalho comunitário e/ou coletivo são prioritários, onde as  identificações 

construídas no cotidiano geram coesão social na busca efetiva pela defesa e promoção dos 

direitos coletivos e da autêntica transformação social. Para isso, redes de sentimentos e de 

pertencimento são continuamente tecidas entre seus integrantes e beneficiários.  

Segundo Penin (2009), conhecer as pessoas e o significado das relações construídas 

por elas é o que dá sentido aos acontecimentos/ações que são 

planejados/executados/avaliados. Martínez (2009), corroborando com a tese da autora acima 

citada, destaca que o maior desafio do educador (como também do arte/educador) é romper 

com paradigmas da sociedade individualista e competitiva que temos e em que vivemos, e 

construir a cultura de colaboração. Para Martínez (2009), três condições são imprescindíveis à 

vida coletiva e essas condições devem ser geridas tanto no cotidiano do ensino formal como 

do não formal. São elas:  

 

a primeira, o cultivo da autonomia; a segunda, o valor do diálogo; a terceira, 

o valor da diversidade. Não acho que agora tenhamos de criar uma aula de 

autonomia, outra de diálogo e outra ainda sobre a diversidade, nem que seja 

necessário criar uma disciplina sobre o assunto; mas de forma natural, na 

prática cotidiana devemos incluir esses três valores (MARTÍNEZ, 2009, p. 

56-57). 

 

 

São esses três valores (a autonomia, o diálogo e a diversidade) 

problematizados/vivenciados pelos arte/educadores e pelos gestores/coordenadores nas 

organizações investigadas? As relações entre esses sujeitos e os beneficiários dos 

programas/projetos institucionais caminham para quais direções?  

No intuito de conhecer as relações construídas ou não construídas nas organizações do 

Terceiro Setor, foram elaboradas e realizadas três questões: Como é sua relação (do 

arte/educador) com seus alunos? Com os demais arte/educadores? E com a equipe de 

coordenação e/ou gestão da organização? 

Diante da pergunta “como é sua relação com os alunos?”, as respostas apontaram que 

é uma relação ambígua: tranquila e conturbada, de amor e de ódio, de desafio e superação. 

Tudo junto! Tais sentimentos estão presentes tanto nos arte/educadores do Grupo AdoleScER, 

como nos arte/educadores do Movimento Pró-Criança. Uma relevante preocupação aparece 
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quando os alunos precisam aprender os conteúdos e/ou as técnicas que estão sendo ensinadas, 

conforme podemos constatar na seguinte fala: 

 
Trabalhando com os alunos, os AMINs, os grupos não gostam muito da 

parte da dança, porque temos a parte física, alongamentos, depois vem toda a 

parte de força, porque eles precisam de resistência física, como no frevo. Por 

isso no início eles ficam meio assim... por isso a gente tenta fazer uma aula 

bem prazerosa, bem gostosa, para que eles se sintam bem à vontade (M. J. 

S.). 

Mas, no geral, o maior desafio dessa relação arte/educador e educando é o de, juntos, 

tentarem construir uma relação baseada em diálogo, confiança e respeito mútuo. O diálogo é 

uma das categorias centrais para um projeto de formação crítico e é fundamental à educação 

humanista/libertadora de Paulo Freire. Isso porque 

 

através do diálogo podemos dizer o mundo segundo nosso modo de ver. 

Além disso, o diálogo implica uma práxis social, que é o compromisso entre 

a palavra dita e nossa ação humanizadora. Essa possibilidade abre caminhos 

para repensar a vida em sociedade, discutir sobre nosso ethos cultural, sobre 

nossa educação, a linguagem que praticamos e a possibilidade de agirmos de 

outro modo de ser, que transforme o mundo que nos cerca (ZITKOSKI, 

2010, p. 117). 

 

 

Sobre a importância e a urgência de uma arte/educação dialogal, uma das 

arte/educadoras entrevistadas nos lembra que   

 
 

hoje em dia com esses adolescentes, é muito diálogo. A gente trabalha muito 

com o diálogo e eles respeitam muito. Eles têm muitas brincadeiras entre 

eles e a gente vai dizendo por que não se deve fazer tais brincadeiras e eles 

vão parando essas brincadeiras em sala de aula e vão se respeitando uns aos 

outros. Então é muito respeito. Eu não grito, não falo alto, é só pontuando. 

Dependendo, eu chego junto dele, converso, depois a gente abre um círculo e 

conversa para ver o que é que está acontecendo. É muita conversa (V. F. N.). 

 

 

A relação entre arte/educadores e educandos também é construída a partir da 

confiança, que, por sua vez, é construída por gestos de respeito e de acolhimento. Uma 

relação de confiança nunca é dada, muito menos é imposta; é sempre construída e deve ser 

cultivada cotidianamente nas relações humanas, quer estas estejam entre as paredes da 

educação formal, quer estejam na educação não formal.  

Nas organizações investigadas, as relações entre os arte/educadores buscam privilegiar 

a confiança entre os sujeitos envolvidos, como exposto na fala a seguir: 
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Eu percebo que eles mais me procuram do que os outros monitores. Nas 

atividades de formação, eu fico muito de frente, porque eu preciso estudar 

para repassar e nutrir as necessidades, as dúvidas deles... Aí quando surge 

uma dúvida, eles só perguntam a mim e as vezes tem até outro monitor, 

outro educador ao lado... Mas é supertranquilo minha relação com eles, 

muito boa, muito boa mesmo. Quando eles estão com algum problema em 

casa ou alguma dúvida que eles tenham, algum amigo com problemas de 

sexualidade, coisas assim, eles me procuram (C. S. F. M.). 

 

Ainda diante da pergunta “como é sua relação com os alunos?”, o respeito também foi 

enunciado como fundamental à construção dessa relação. O respeito mútuo oportuniza a 

formação humana. Respeitar significa abrir-se ao outro, desejar o bem do/com o outro, é selar 

o compromisso com o crescimento do outro. O fragmento da fala do arte/educador transcrito a 

seguir ilustra isso. 

Com esse grupo tá tendo mais respeito, mais disciplina, mais autocontrole. 

Tem brincadeira mas também tem disciplina. Até para acertar os passos, tem 

que ter disciplina. Não pode um fazer e o outro ficar rindo...Tem que 

respeitar os limites de cada um, porque cada um tem seu tempo e o caminho 

para andar. Porque não adianta eu querer que ele bata no pé se ele não 

consegue, tem que ser aos poucos. Tem que separar isso e ver o jeito de cada 

um; ver todos e ver cada um (M. C. S.). 

 

Também sobre o aspecto relacional, foi questionado sobre a relação entre os próprios 

arte/educadores da organização. As respostas também foram muito positivas e convergiram 

para uma relação de amizade, de colaboração. No caso do Grupo AdoleScER, como as 

atividades artísticas, em geral, são dadas por uma dupla de arte/educadores, a relação entre os 

mesmos mostrou-se ser bem próxima. É o que podemos observar nas falas abaixo transcritas. 

 

Comigo e G.S.S. é totalmente tranquilo, não tenho nenhuma dificuldade com 

ele. Gostei muito quando ele começou a dar aula comigo, porque antes era 

outra pessoa que saiu. Ele é muito brincalhão, interage muito com os 

meninos e isso me ajudou muito a fazer as atividades... com ele é tranquilo 

(J. C. S.). 

 

A relação da gente é muito boa. A relação da gente já era muito boa 

enquanto amigos de infância, antes de entrar no grupo, então, às vezes, umas 

contradições, mas a gente sempre tenta conversar, a gente tá sempre tentando 

ajudar o outro, sempre tentando acompanhar o outro. Quando o outro tá com 

erro, a gente não esconde, a gente para, senta e diz: “ó, tá errado!”. Então 

acho que a gente não só é profissional, mas consegue ser amigos também (K. 

V. C. S.). 
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No Movimento Pró-Criança, cada arte/educador atua, em sala de aula, sozinho. Mas 

isso não impede, segundo a fala dos entrevistados, que uma boa relação tenha sido e esteja 

sendo construída. Isso pode ser constatado nas falas transcritas a seguir. 

 

Os educadores daqui são muito abertos, sabe? As dificuldades existem, mas, 

como a gente, como eu tava te dizendo, como a gente tenta trabalhar 

interdisciplinarmente, a gente tem que tá coeso, tem que tá junto. Pensando 

temas, pensando oportunidades parecidas, pensando as coisas junto. E eu 

acho que já foi mais difícil, nos anos anteriores já foi mai difícil. Esse ano eu 

tô sentindo que até o nome Gentileza Gera Gentileza... eu acho que tá 

ajudando a gente a se aproximar mais, confiar mais, se abrir mais (L. A. Q.). 

 

Não, é tranquilo! Nós temos hoje... desde quando eu entrei aqui, muitas 

pessoas mudaram, muitos educadores... Mas hoje, nós temos hoje um grupo 

muito unido. Temos um grupo muito unido. Claro que a gente tem algumas 

divergências... Tem pessoas que pensam... quando todo mundo tá pensando 

nessa direção, ele tá pensando nessa (faz gestos sobre a mesa). Mas assim, 

como é a maioria que pensa nessa direção, então ele aceita, né? Ou eles 

aceitam. Então o nosso grupo é um grupo muito unido, um grupo muito 

tranquilo (S. C. S.). 

 

Ainda sobre o aspecto relacional, foi questionado sobre a relação entre o arte/educador 

entrevistado e a equipe da coordenação e/ou gestora da organização. Como já apontado 

anteriormente, o Grupo AdoleScER não tinha, no período de acompanhamento das ações e 

realização das entrevistas, um coordenador específico para acompanhar as linguagens 

artísticas que mobilizam em suas ações formativas. Um arte/educador, por ter mais 

experiências e tempo na organização, coordena encontros semanais para estudo e 

aperfeiçoamento das atividades de dança e de teatro. Sobre a relação com esse 

arte/educador/coordenador, assim se pronunciou um entrevistado: 

 

Com M.J.S. nunca tive problema nenhum, eu sempre adorei ele. Ele para 

mim é uma pessoa muito, digamos assim, sincera. Para mim ele é uma 

pessoa muito sincera (T. N. S. S.). 

 

Ainda nessa organização, a relação entre arte/educadores e gestão demonstrou ser mais 

distanciada, como detectado no fragmento de uma fala transcrita a seguir: 
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Com a equipe tá um pouco afastado... Porque eles estão mais na parte 

administrativa e, como somos educadores de teatro... mas não é que tenha 

problemas não, é porque eles têm outras coisas para resolver [...]. Agora que 

nossos encontros passou a ser às terças e quintas melhorou, vai melhorar, 

agora a gente tá mais junto. E com M.J.S., como ele tem mais experiência, 

ele tá nos ajudando muito e vai nos ajudar mais também (J. C. S.). 

 

No Movimento Pró-Criança, os arte/educadores entrevistados, das três unidades 

distintas, revelam também o bom relacionamento com a equipe de coordenação e/ou gestão. 

Conforme já apresentado, em cada unidade do MPC, existem coordenações e gestões próprias 

e o relacionamento com esses segmentos foi avaliado como tranquilo e respeitoso, como 

exemplificam os fragmentos de fala transcritos a seguir. 

Pelo pouco tempo que eu estou aqui, eu não tive dificuldade nenhuma, nem 

pra falar com a coordenação e muito menos com a gestão. Elas são muito 

abertas pra tudo... pra dificuldade, pra elogiar... coisa que é difícil a gente 

encontrar na empresa. Por experiência própria, eu trabalhei 9 anos num lugar 

e na maioria das vezes nunca ouvi um elogio. Quando tá bom, tá bom, ficava 

calada. Quando tá ruim, ia lá e falava. Aqui não, eles são abertos para 

escutar e também são abertos para elogiar (S. S. B.). 

 

Olhe é ótima! Eu me dou superbem! Eu conheço a coordenadora desde a 

época da faculdade, eu me dou superbem com ela. Com as demais 

coordenadoras também, eu me dou superbem com ela e com os outros 

educadores. E com a gestão também. Me acolheram superbem. Alguns já me 

conheciam e, graças a Deus, eu me dou bem com todo mundo. É uma 

relação assim bem bacana (T. G. S.). 

 

É interessante ressaltar que dos 20 (vinte) arte/educadores entrevistados, nenhum fez 

referência a aspectos como (baixos) salários, falta de recursos materiais e/ou precariedade 

estrutural do local de trabalho. Sobre as relações tecidas no interior das organizações, os 

arte/educadores priorizaram falar das relações de alegria vividas nesses espaços a partir das 

relações interpessoais.  

Acredito que a insatisfação salarial e as limitações de recursos materiais e estruturais 

devem, no cotidiano, estar presentes nas ações que os arte/educadores realizam, todavia, 

optaram por privilegiar, nos contextos das entrevistas, os aspectos mais relacionais e 

humanos. 
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6.6 Mudanças identitárias e compromisso social 

 

A identidade pessoal é um processo biográfico, que abrange as 

construções/desconstruções/reconstruções do indivíduo, atravessada pelas muitas 

relações/instituições (família, escola, mercado) em que se está inserido. A identidade pessoal 

é sempre relacional, construída na presença do outro, pois é na comunicação e na interação 

que a identidade (temporariamente) se forma.  

A identidade, portanto, é um processo de construção individual, atravessada pelas 

relações entre o social e o psicológico, situada em um contexto histórico e cultural. É, dessa 

forma, transitória e mutável, na medida em que a sociedade muda e em que novas exigências 

e modelos sociais são vivenciados pelo indivíduo.  

Dubar (1997) afirma que a identidade é um produto de sucessivas socializações, 

portanto, a construção da identidade corresponde ao processo de comunicação ou de 

socialização que a produz, enquanto  

resultado simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, 

subjetivo e objectivo, biográfico e estrutural dos diversos processos de 

socialização que em conjunto constroem os indivíduos e definem as 

instituições ( DUBAR, 1997, p. 105).  

 

O ser humano é um sujeito atravessado por pluralidades, que vai interagir com outras 

pluralidades. Isso porque ninguém se forma no vazio, pois formar-se supõe trocas, 

experiências, interações, aprendizagens, um sem fim de relações. Nesse sentido, cada história 

é sempre única e singular. 

Falar de identidade é sempre falar de si. É falar das escolhas feitas, não feitas, 

desfeitas e refeitas. A identidade pessoal dos arte/educadores entrevistados está intimamente 

vinculada às pessoas e às propostas de suas respectivas organizações. Falar de identidade é 

falar de pertencimento, isso porque  

 

a ideia de pertencimento nos auxilia a pensarmos a identidade na perspectiva 

da pluralidade e dos processos de reestruturações identitárias que ocorrem na 

nossa relação com os outros e que nos permitem construir uma ideia singular 

de nós mesmos, pois a identidade passa por estruturas pautadas nas 

diferentes lógicas discursivas e afetivas que se refletirão nas práticas sociais 

e formarão uma determinada cultura através das diferentes subjetividades 

que estão em jogo [...]. Nesse processo as singularidades se interconectam a 

um coletivo e este, por sua vez, singulariza-se num movimento plural, aberto 

e dinâmico (FIGUEIREDO, 2007, p. 169).  
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Entre os arte/educadores do Grupo AdoleScER, é notável o vínculo que eles possuem 

com a organização, mais especificamente com a subsede e, por consequência, com a 

comunidade onde atuam. Isso porque todos eles são oriundos dessas mesmas comunidades e 

num dado momento, entraram no projeto da organização e estão lá, dando continuidade a esse 

trabalho e oportunizando a outros adolescentes o que eles conseguiram pra si.  A esses 

arte/educadores foi perguntado o que mudou na vida deles depois que entraram na 

organização. As respostas são todas muito tocantes, carregadas de emoção. Vejamos algumas: 

 

O AdoleScER me ajudou muito em todos os aspectos da minha vida.  

Antigamente, eu mesma não dava nada por mim, eu tinha muita dificuldade 

em algumas coisas e o AdoleScER me deu essa oportunidade, apostou em 

mim e eu consegui superar isso. E, quando eu passei a ser monitora eu 

pensei que eu não ia conseguir isso, chegar até onde eu cheguei. E como 

pessoa eu era muito estressada, muito ignorante... eu consigo trabalhar isso 

hoje de outra forma, consigo parar, refletir, tentar escutar o que o outro está 

falando (D. C. F.). 

 

Quando eu entrei no AdoleScER, eu passei a ter mais segurança em mim 

mesma, passei a tomar as decisões, a respeitar o que eu quero e o que o outro 

quer... ver o mundo de forma diferente. Porque, quando você tá no processo 

e tá por fora, você vê uma coisa “fantasiada”. Você não vê tanta violência, 

porque você age com violência também, tá entendendo? Porque tá tudo 

violento. E você começa agora a ver melhor e as pessoas. [...] E tem mais 

respeito com você também, em casa também, as pessoas veem que você tá 

num trabalho sério, que tem responsabilidade também (M. C. S.). 

 

Se tu me conhecesse antes, tu não iria me reconhecer hoje (risos). Rapaz, 

acho que mudou um bocado na minha vida porque até então todas as coisas 

que eu sei sobre saúde, educação e cidadania eu devo ao AdoleScER, tudo 

assim, na realidade porque meu pai e minha mãe nunca pôde me dar nada e 

tudo que eu tenho foi sempre do dinheiro que o AdoleScER dava da bolsa e 

hoje, graças ao meu trabalho, ajudo a minha mãe em todo esse processo. 

Então em todo em conhecimento e em amizade, tudo isso dou graças ao 

AdoleScER; mudei muito no modo de falar, no modo de agir, no modo de 

pensar, porque eu acho assim, se não fosse o Adolescer na minha vida, 

apesar de todas as dificuldades que a gente passou, que graças a Deus a 

gente tá superando tudo, tá bem unido, eu acho que hoje não estaria aqui (T. 

N. S. S.). 

 

Os arte/educadores são indivíduos em constantes transformações e em permanente 

aprendizado. As falas acima transcritas revelam que ser arte/educador mudou profundamente 

a relação deles com os outros, mas, sobretudo, consigo próprios.  Apesar dos limites e das 

identidades que ainda pretendem ser/ter, as relações desses indivíduos com a organização e 
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com o trabalho de arte/educação que realizam revelam uma construção que tem as marcas das 

experiências feitas, das opções tomadas, das práticas desenvolvidas, das continuidades e 

descontinuidades, quer ao nível das representações, quer ao nível do trabalho concreto.  

Se os arte/educadores do GA têm consciência das mudanças efetivadas na 

vida/identidade pessoal deles, tais mudanças também são percebidas por suas famílias. É 

possível constatar isso nas seguintes falas: 

 

Minha família me via como uma pessoa que seria “baladeira”. E hoje ela vê 

que eu ensino, eu sou um instrumento de ensinar aos meninos de casa, às 

sobrinhas que são muitas... vira referência! (J. C. S.). 

 

Ninguém dizia que eu ia conseguir... [...] Meu pai queria que eu ganhasse 

dinheiro, não importava nem com o conteúdo... do grupo. Mas depois fui 

crescendo, depois de 1 ano de curso, 2 anos, eu fui vendo e fui mudando, fui 

vendo de outra forma. Experiências que não tinha fui adquirindo. E na 

sociedade nem todo mundo tem a oportunidade que eu tive. E a imagem de 

casa mudou também, porque o que eu ia aprendendo aqui ia passando lá em 

casa e eles foram dando valor. Por isso eu tô aqui até hoje. Eles me apoiam. 

Às vezes, eu digo: “vou morrer aqui no Adolescer!”. E eles me apoiam (G. 

S. S.). 

 

Essas mudanças também são verificadas por suas comunidades, conforme podemos 

observar nos depoimentos a seguir. 

 

A minha convivência com a comunidade antigamente, eu era um pouco 

perverso. Perverso, não... não era perverso, era confuso (risos). Eu não tinha 

aquela coisa de respeitar muito as pessoas... Então arrumava briga no meio 

da rua, seja lá... com pessoas do mesmo tamanho que eu... mais velhos... e 

hoje não. Hoje eu vejo que as pessoas me têm como um espelho; hoje sei 

separar cada coisa, sei me respeitar e respeitar as pessoas que convivem 

comigo. Na comunidade também, as pessoas sabem me respeitar (L. T. N.). 

 

 

Reconhece, muito. [...] Até mesmo nas atitudes das pessoas confiarem e 

dizerem: “olhe eu tô dando minha filha a você!”. Acho que só isso já é um 

reconhecimento muito grande. Tem gente que diz: “olhe, meu filho só vai 

porque é com você, viu?”. [...] Na comunidade, só o fato da gente... Hoje em 

dia, quando eu chego nas palestras, chego em algum canto, que o pessoal me 

vê: “olha aquela menina trabalha no AdoleScER”. [...] “Olha a vida dela 

como é hoje”. [...] “Menina, tu mudou muito, só vivia ali fazendo isso, 

fazendo aquilo, olha agora, tá vendo tu?” (K. V. C. S.). 
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A construção e as mudanças da identidade comportam tanto as dimensões do 

desenvolvimento pessoal como do profissional e do institucional. A identidade dos 

arte/educadores entrevistados configura-se por encarnar uma ação formativa em constante 

processo de revisão dos significados pessoais e sociais.  

A meta dos arte/educadores do GA é a de serem agentes de transformação. Utilizam-

se, para isso, das linguagens artísticas da dança e do teatro, como dos conteúdos sobre saúde, 

educação e cidadania na organização dos desejos e das necessidades dos grupos com os quais 

trabalham. Eles (os arte/educadores) se constituem numa referência para as suas famílias e 

suas comunidades, participando da (re)estruturação de uma vida mais digna a todos.   

Em relação à expectativa dos arte/educadores do GA quanto ao futuro, em algumas 

falas, é bem incerta, ainda repleta de dúvidas. Todavia o desejo de continuar na organização é 

presente. Isso pode ser constatado a partir dos seguintes depoimentos: 

  

Todo mundo quer a melhora na sua vida... Eu penso, nos próximos anos, 

pretendo continuar a ser educador do AdoleScER... repassando o que aprendi 

para algumas pessoas, formando pessoas (L. T. N.). 

 

 

Eu me vejo assim: estudando, fazendo faculdade. E aqui ajudando, na parte 

de solidariedade. Ontem, a gente fez uma dinâmica lá na sede... na quinta, é 

ontem... era qual o nosso objetivo aqui no AdoleScER? O que a gente quer 

conquistar? Então eu disse: “fazer minha faculdade, meu curso de História e 

contribuir com o AdoleScER”. Porque o pouco que a gente faz tem 

diferença. Não só enriquecendo o nosso SER, que é o que a gente mais 

trabalha aqui no AdoleScER, o SER... o nosso SER... é gratificante (G. S. 

S.). 

 

 

Eu mesmo, por mim, queria investir no meu estudo mesmo. Iria ajudar o 

AdoleScER como contrapartida... na minha vida porque é um sonho de vida 

meu e é um medo que eu tenho também, sair do AdoleScER e abraçar outra 

causa. Como vai ficar o AdoleScER na minha vida? Porque às vezes a gente 

acha que vai: “Ah, dá tempo de eu estudar, de trabalhar em outro canto e 

participar do AdoleScER”. Mas, é assim, será que vai dar mesmo? Então 

esse medo ainda me junta mais ainda ao grupo. [...] Porque eu abraço essa 

causa total, eu não me vejo, assim, de imediato me desligando a esse 

trabalho. Porque eu consigo mobilizar todos, eu sei que consigo mobilizar 

todos... pelo AdoleScER. [...] Minha meta ainda é o AdoleScER (K. V. C. 

S.). 
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Nas unidades do Movimento Pró-Criança, os arte/educadores não são oriundos das 

comunidades atendidas pelos programas; o envolvimento deles com relação às crianças, 

adolescentes e jovens do programa é, portanto, de outra natureza, mas nem por isso menos 

significativo. No decorrer das entrevistas com esses arte/educadores, a expressão 

“compromisso” apareceu repetidas vezes.  

Comprometer-se com o outro é fazer parte dele, viver sua realidade. Comprometer-se 

significa colocar à disposição do outro todo o saber e bagagem pessoal que se possuem, na 

busca incessante e infinita por ações, experiências e maneiras diferentes de ver, perceber, agir 

e se relacionar com o outro e com o mundo. 

Comprometer-se com o outro é falar de igualdade de oportunidades entre as pessoas, 

da consciência de que é possível transformar e conviver com as diferenças e que o bem-estar 

individual passa, obrigatoriamente, pelo bem-estar coletivo.  

O desejo em atuar em organizações de natureza não formal e não lucrativa foi se 

construindo de muitas formas e a meta é o desenvolvimento de iniciativas que promovam a 

transformação, articulando entre si uma teia de experiências. Muitas vezes são experiências 

desafiantes, como é possível ver nas falas que transcritas a seguir. 

 

O desafio são todos os dias. Todos os dias você está com uma sala com vinte 

pessoas. Pessoas que não estão formadas como próprias pessoas. São 

pessoas que estão se fazendo, pessoas com pouquíssima informação, milhões 

de dúvidas e muito orgulho. Então fica difícil de você ensinar quando eles 

acreditam que sabem de tudo e não sabem de nada... estão começando a 

vida. Tem horas que a gente fica inquieto, que dá pena, que dá raiva, tem 

horas que você fica com aquele sentimento de “ah, não vou gastar minha 

energia com isso”. Mas você está ali pra isso, então como recusar fazer isso? 

Então o desafio aqui ele é grande naquilo que diz respeito a se relacionar 

com o humano e esse humano ser um humano a cada dia que passa (A. P. B. 

A.). 

 

Tem vários desafios, mas talvez o maior deles é incutir nessas crianças 

esperança e dignidade. Esperança de que o mundo vale a pena, de que o 

esforço vale a pena. De que é possível você gastando sua energia numa coisa 

boa, você pode crescer e mudar o padrão de vida que você tem, de modificar 

sua vida, ter espaço profissional, se tornar um adulto feliz, bem sucedido, 

realizado. Isso é que é muito difícil. Não é nem que... é mais difícil até do 

que se realizar isso! (G. L. A. F.). 

 

Meu maior desafio é fazer com que meus alunos se espelhem em mim, 

entendeu? Porque eu vim de família humilde, que não tinha renda, nem 

passagem pra me dar para eu ir para o curso no Conservatório e assim, hoje, 

Graças a Deus, a música mudou  a minha realidade. Eu vejo que o meu 
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grande desafio quanto aos meninos é isso: é fazer com que eles vejam, se 

espelhem em mim. Eu vejo que alguns já estão seguindo isso e meu maior 

desafio é esse: que eles sigam o que eu segui um dia e que deu certo (M. P. 

S.). 

 

 

É o desafio de ser educador mesmo! [...] O desafio de ser educador é você 

ter que, todos os dias, literalmente  todos os dias, bater na mesma tecla. 

Porque a gente sabe que orienta uma coisa aqui e muitas vezes os pais... eu 

digo sempre assim, que na maioria das vezes a gente faz um trabalho aqui, 

mas que não tem continuidade em casa. A gente diz: “Vai por esse 

caminho!” A gente fala sobre as questões de orientação sexual, de drogas, de 

tudo; de todos os assuntos a gente fala. Mas a gente sabe que essas coisas 

que a gente dá aqui não existem em casa. Então a gente orienta o aluno aqui 

2 ou 3 horas por dia e, quando ele sai daqui, ele vê outras coisas lá fora... é 

difícil! O que é mais difícil pra mim é ser educador, é bater naquela tecla 

todos os dias para que aquela coisa que a gente vê que pode acontecer não 

aconteça... é difícil! (J. E. R. J.). 

 

 

Diante dos desafios colocados pelos arte/educadores, foi questionado: “O que te faz 

ficar? O que te faz acordar, levantar e vir para cá novamente?” Os arte/educadores do MPC 

assim responderam: 

 

Eu ainda não sai daqui, porque eu realmente gosto de trabalhar com os 

alunos. Não é nem aparte de coordenação, de direção... não. Por que isso 

vive trocando, isso vive mudando. [...] Eu continuo aqui porque eu gosto 

de trabalhar... com os meninos menores, de 7 anos, que eu já trabalhei; 

com os meninos de 18 anos. Então é uma delícia saber que, depois que o 

menino sai daqui eu encontro ele estagiando no Banco do Brasil, em lojas 

de informática, em armazéns, em tudo... E eles lembram de mim, falam 

comigo. Eu vejo que a gente tá formando um cidadão. Não que vá sair 

daqui um artista, são raros os que saem, mas saem cidadãos, que 

conseguem vencer na vida e trabalhar... que são mães de família, pais de 

família, que traçam suas vidas com cidadania... É isso que me faz ficar 

aqui ainda! (V. F. N.). 

 

 

É o desafio. Eu sempre encarei o ensino da arte... eu gosto dessa relação, 

desse contato... é como uma troca com eles. Eles aprendem comigo e eu 

aprendo com eles. [...] Então, comparando com os dramas que a gente 

tem na nossa vida, eles não são nada, diante do que essa criança vive. 

Então essa realidade, para mim, é muito forte; me chocou muito. Então eu 

sempre encaro como uma troca de aprendizagem, porque é justamente o 

que me faz acordar e vir prá cá... justamente esse desafio... Ao mesmo 

tempo em que é difícil, mas é gratificante essa relação, em você poder 

ajudar, contribuir... tirar um pouco eles desse universo agressivo e 

conturbado e com o pouco que você faz pode levar ele para um mundo 

mais lúdico e que eles podem levar isso pra vida deles. Eu acho que é isso 

que me move! (T. G. S.). 
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O meu estímulo e a minha realização é poder ver amanhã, durante essa 

trajetória aqui nossa, vê eles melhores como pessoas, melhores como 

instrumentistas, como formadores de opinião, tá entendendo? Não serem 

uma pessoa alienada. [...] Então meu maior estímulo é acreditar no poder 

transformador da arte e da música e saber que ela transforma. [...] Então o 

meu maior estímulo é observar, gradativamente, o crescimento deles 

como pessoa e como instrumentista. Como pessoa porque aqueles que 

não se tornarem instrumentistas e músicos, a gente deixou a nossa 

semente para serem pessoas melhores. Para saberem o caminho do certo, 

o que é o errado, saber o que é melhor e, principalmente, serem 

formadores de opinião (S. C. S). 

 

O próprio desafio, né. (risos). O próprio desafio. Eu sou uma pessoa que 

me alimento de desafios, nada que é fácil me atrai muito.[...] Mas ao 

mesmo tempo tem dentro de mim, também... tem a ver com o desejo de 

um mundo melhor. Não é que seja bondade, nem caridade.  Eu não quero 

um mundo melhor por causa das outras pessoas... eu tenho um filho com 

treze anos eu quero um mundo melhor pra ele.  [...] Eu acho que a arte, 

ela um instrumento de profunda transformação, mas acho que a gente, 

dentro de uma sala de aula tem que lutar contra toda uma cultura que tá lá 

fora e que não é a cultura do povo, uma cultura de raiz, é uma cultura que 

vem de um sistema, onde eu sou importante se eu tiver um poder nas 

mãos e aí eu tenho que ter poder sobre os outros ao invés de ter poder 

sobre mim mesmo (A. P. B. A.). 

 

 

 

“Formar cidadãos”, “trocar experiências”, “poder transformador da arte”, “poder sobre 

mim mesmo”, “solidariedade”, “abraçar a causa”. Expressões ditas/ouvidas no decorrer do 

contato com os arte/educadores e gestores/coordenadores de duas organizações do Terceiro 

Setor localizadas na RMR.   

Tais palavras/expressões coincidem com a tese de Park (2007) e dialogam com a 

proposta freiriana, vivenciada ao longo da trajetória de vida e da sua obra desse educador 

pernambucano. O grande desafio das organizações e de seus arte/educadores e demais 

educadores é a materialização viva e contínua dessas palavras/expressões pelos sujeitos 

inseridos nesse amplo e ainda pouco estudado campo da educação não formal.  
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Este estudo teve como objetivo compreender o percurso formativo dos arte/educadores 

que desenvolvem o ensino de artes nas organizações do Terceiro Setor. Para isso, buscamos 

conhecer quais os desafios à formação docente, por meio dos estudos de Batista Neto (2006) e 

Imbernón (2009). A partir dos estudos de Varela (1988) e Barbosa (1984), vimos que a 

formação do arte/educador já era uma preocupação das Escolinhas de Arte do Brasil e do 

Movimento das Escolinhas de Arte, onde, desde a da década de 60 do século passado, 

organizaram-se e executaram-se cursos, oficinas, encontros, discussões sobe a arte e seu 

ensino, com ênfase nos Cursos Intensivos de Arte na Educação (CIAE), preocupação que 

também ecoou no Festival de Inverno de Campos de Jordão, realizado em 1983. Vale 

salientar que outros festivais de arte continuaram e continuam a acontecer pelo país como, por 

exemplo: os Festivais de Arte de Ouro Preto, em Minas Gerais, os Festivais de Arte do 

Paraná, promovidos pela Universidade Federal do Paraná e o Festival de Inverno de 

Garanhuns, no Agreste pernambucano. Este estudo não pode aprofundar as ações ocorridas 

nesses outros festivais, apesar de compreendermos a importância de uma investigação sobre 

eles.  

A partir desses estudos, foi possível compreender que o ensino de arte no Brasil não se 

limitou às experiências formais de ensino e que, no contexto mais recente, tanto os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs), prioritariamente voltados à educação escolar, não se fecham às possibilidades de 

ensino e de aprendizagem em contextos não escolares. Isso é importante, pois a educação 

formal e a não formal não podem ser tidas como opostas ou rivais. Os âmbitos da educação 

formal, não formal (e também da informal) devem se complementar na formação do 

indivíduo. É no Terceiro Setor e nas organizações que o constituem (associações, fundações, 

ONG etc.) que a educação não formal se veste e se materializa.  

Consideramos que o ensino de arte promovido pelas organizações do Terceiro Setor se 

utiliza de técnicas artísticas, de ensino/aprendizagem de aspectos históricos da arte e, ainda, 

da livre experimentação/produção de produtos artísticos, sejam esses produtos objetos 

materiais (um quadro, uma escultura, por exemplo) ou não (a apresentação de uma canção, de 

uma coreografia, uma encenação). As organizações e seus arte/educadores, portanto, não têm 

uma concepção única de ensino de arte. Utilizam-se, pois, tanto de técnicas tradicionais de 

ensino como também de abordagens mais contemporâneas da arte/educação.  
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Tal hibridismo pode ser visto, também, nas formações promovidas para os 

arte/educadores, que tanto priorizam o ensino-aprendizado de técnicas/conteúdos como 

buscam não perder de vista a relação dessas mesmas técnicas/conteúdos com os problemas 

e/ou os contextos sócio-político-econômico-cultural dos alunos e, por consequência, de suas 

famílias e suas comunidades.  

Os alunos participantes dessas organizações são, respectivamente, a meta e o fim das 

propostas formativas das instituições. As relações construídas no decorrer das ações buscam a 

materialização de um (futuro) adulto mais engajado e preocupado com o bem coletivo. Para 

isso, o diálogo, a confiança e respeito mútuo são as “chaves” utilizadas pelos arte/educadores. 

No Grupo AdoleScER, todos os arte/educadores participantes deste estudo foram alunos do 

curso de Agentes Multiplicadores de Informação (AMIN) e hoje são arte/educadores. Se a 

Arte é um instrumento de transformação humana, os arte/educadores do Grupo AdoleScER 

são a prova real dessa transformação.  

Entre os arte/educadores do Movimento Pró-Criança, essa transformação é 

atentamente acompanhada, desejada e incentivada. Alunos que eram agressivos, hoje, são 

músicos competentes; alunas que eram desmotivadas, hoje, ensinam os passos aprendidos a 

outras crianças em academias e/ou centros de dança; alunos que não tinham expectativas e 

planos para o futuro, hoje, estão com suas próprias cooperativas de produtos artesanais. 

Investigar esses alunos, compreender as mudanças operadas nas identidades pessoais, sociais 

e/ou profissionais desses indivíduos após o contato deles com a arte produziria um estudo não 

apenas interessante como necessário, mas que também ficará para outras ocasiões. 

Lendo a obra Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido 

(1992) do educador Paulo Freire, deparei-me com o seguinte trecho, já nas primeiras páginas 

dessa obra: 

 

Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de amor, 

um poema, uma tela, uma canção, um livro têm por trás de si uma única 

razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um 

poema, um livro se acham sempre envolvidos em densas tramas, tocados por 

múltiplas razões de ser de que algumas estão mais próximas do ocorrido ou 

do criado, de que outras são mais visíveis enquanto razão de ser. Por isso, é 

que a mim me interessou sempre muito mais a compreensão do processo em 

que e como as coisas se dão do que o produto em si (FREIRE, 1992, p. 18). 
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Encerro, desta forma e por algum instante, a escrita deste estudo. Obviamente lacunas 

existem e incoerências possivelmente foram cometidas. Mas o mais significativo deste estudo 

foi a oportunidade de compreender que os arte/educadores e as organizações do Terceiro 

Setor materializam não apenas uma formação em arte (tanto para os alunos, como para os 

próprios arte/educadores) mas, sobretudo, priorizam as relações humanas a partir dos valores 

da amizade, da confiança, do trabalho coletivo, baseados no desafio da autêntica fala e da 

autêntica escuta. A mim, portanto, também interessou sempre muito mais a 

compreensão/vivência do processo que do produto em si... Acredito (e espero) que essa tenha 

sido a opção mais acertada.  
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APÊNDICE A 

 

 

UFPE – PROGAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Centro de Educação 

Orientadora: Profª  Drª Maria da Conceição Carrilho de Aguiar 

Mestranda : Emília Patrícia de Freitas 

 

Título da Pesquisa: A FORMAÇÃO DO EDUCADOR QUE ATUA COM ENSINO DE 

ARTE NA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: um estudo a partir das Organizações Não- 

Governamentais da Região Metropolitana do Recife 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM RESPONSÁVEL LEGAL DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

DADOS DO PARTICIPANTE 

 

1. Nome:_______________________________________________________ 

2. Sexo:________________________________________________________ 

3. Formação Acadêmica:___________________________________________ 

4. Função que exerce na Organização: ________________________________   

5. Tempo na Organização:____________________________________________ 

 

DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO 

 

1. Nome da Organização: ____________________________________________ 

2. Natureza:_________________________________________________________  

3. Endereço:  

Rua:__________________________________________ 

CEP: _____________________ Telefone: _____________________ 

Fax: _____________________________ 

Endereço eletrônico:____________________ E-mail:___________________  

 

4. Ano de criação: _______________________________________________ 

5. Área de atuação:_______________________________________________ 

6. Público alvo:___________________________________________________ 

7. Número de beneficiários diretos:______________________________________ 

8. Missão organizacional: _____________________________________________ 

9. A organização possui estatuto? ______________________________________ 

10. Quais os principais objetivos da Organização?__________________________ 

11. Quais as principais fontes de financiamento:_____________________________ 

12.Quais os projetos em Curso:__________________________________________ 
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DISTRIBUIÇÃO DO CORPO TÉCNICO  

 

12. Quantos educadores?________________________Faixa etária______________ 

13. Quantos arte/educadores?_______________________ Faixa etária __________ 

14. Quantos coordenadores?_____________________ Faixa etária _____________ 

15. Quantos técnicos administrativos?_________________________________ 

16. Demais membros da equipe:____________________________________ 

 

17. A organização possui voluntários?__________________________________ 

Quantos?______________________________________________________ 

Atuando em quais áreas?_________________________________________ 

 

18. Atividades artísticas que a organização oferece: 

 

 

Atividade artística 

 

Nº de 

alunos 

 

Horas/aula 

por 

semana 

 

Formação do responsável 

 

Música 

   

 

Dança 

   

 

Teatro 

   

 

Artes visuais 

   

 

19. Apresentar um breve histórico desta organização:_______________________ 

20. Atualmente, a organização participa de quais parcerias e/ou redes (conselhos, 

associações, fóruns)?  ______________________________________________ 

21. Como a Organização pensa a formação dos educadores que atuam com as linguagens 

artísticas? ______________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

UFPE – PROGAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Centro de Educação 

Orientadora: Profª Drª Maria da Conceição Carrilho de Aguiar 

Mestranda : Emília Patrícia de Freitas 

 

Título da Pesquisa: A FORMAÇÃO DO EDUCADOR QUE ATUA COM ENSINO DE 

ARTE NA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: um estudo a partir das Organizações Não- 

Governamentais da Região Metropolitana do Recife 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ARTE/EDUCADOR 

 

 DADOS DO PARTICIPANTE 

 

Nome:_____________________________________________________ 

Faixa etária:_________________________________________________ 

Formação Acadêmica:_________________________________________ 

 

 

 

 RELAÇÃO DO ARTE/EDUCADOR COM A ORGANIZAÇÃO 

 

1. Há quanto tempo atua como arte/educador nesta organização?____________ 

 

2. Como você chegou a essa organização? _____________________________ 

 

3. Como se tornou arte/educador?___________________________________ 

 

4. Qual seu vínculo trabalhista: prestador de serviços, carteira assinada ou 

voluntário?______________________________________________________  

 

5. Se voluntário, o que te motiva a participar desta organização?________________ 
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RELAÇÃO DO ARTE/EDUCADOR COM O ENSINO DE ARTE 

 

6. Qual (quais) a linguagem artística que você ministra?_______________________ 

 

7. Descreva um pouco como você planeja e desenvolve suas 

atividades:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

8. Como é sua relação com os alunos?_____________________________________ 

 

9. (Caso a formação do arte/educador não seja a Licenciatura em Educação  Artística) 

Como se deu a identificação com a linguagem artística que você 

ministra?_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 RELAÇÃO DO ARTE/EDUCADOR COM SUA FORMAÇÃO 

 

10. A organização oferece encontros de formação? SIM (   )  NÃO (   ) ( se a resposta for 

sim) Como funcionam esses encontros? _________________________ 

Eles acontecem de quanto em quanto tempo?_______________________________ 

 

11. A organização incentiva sua participação em cursos, oficinas, seminários.  

De que forma?_____________________________________________ 

Qual o último evento formativo externo a organização você 

participou?_________________________________________________________ 

 

12. Além das atividades oferecidas pela organização como você constrói sua 

formação?___________________________________________________________  

 

13. Caso o arte/educador não tenha curso superior: pensa em fazer um curso de 

Graduação? Qual? Por que dessa 

escolha?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

UFPE – PROGAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Centro de Educação 

Orientadora: Profª Drª Maria da Conceição Carrilho de Aguiar 

Mestranda : Emília Patrícia de Freitas 

 

Título da Pesquisa: A FORMAÇÃO DO EDUCADOR QUE ATUA COM ENSINO DE 

ARTE NA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: um estudo a partir das Organizações Não- 

Governamentais da Região Metropolitana do Recife 

 

 

 

 

ASPECTOS PARA A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

- Relação do arte/educador com a coordenação técnico-pedagógica da organização; 

 

- Relação do arte/educador com os demais arte/educadores e educadores da 

organização; 

 

- Interação e participação do arte/educador nas atividades formativas: escuta 

atentamente, dá opiniões; 

 

- O arte/educador respeita as produções dos demais; 

 

-O arte/educador demonstra segurança e domínio dos conteúdos trabalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




