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RESUMO 

 

O presente estudo foi elaborado na linha de Formação de Professores e Prática Pedagógica do 

Programa de Pós-Graduação em Educação – UFPE. Teve como objetivo geral compreender o 

Ensino da Arte na Formação Inicial do(a) Pedagogo(a) em Instituições do Ensino Superior do 

Estado de Pernambuco. Apresenta um diálogo com autores que discutem o campo da 

Pedagogia, a formação de professores(as), o currículo e o Ensino da Arte. Elegemos como 

campo de investigação três Universidades que se caracterizam como referência na formação 

inicial em Pedagogia do Estado: uma privada, uma pública federal e uma pública estadual. 

Tivemos como colaboradores(as) os(as) coordenadores(as) dos cursos de Pedagogia e os(as) 

professores(as) formadores(as) responsáveis pela(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da 

Arte nos cursos investigados. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a pesquisa 

documental (os documentos legais que norteiam os cursos de Pedagogia – DNC/Pedagogia, 

os documentos que orientam a formação inicial em cada Instituição investigada –, Projetos 

Políticos Pedagógicos), o questionário, a entrevista semiestruturada e a observação, que nos 

possibilitaram uma maior aproximação com os sujeitos e com o objeto do nosso estudo. A 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009) nos possibilitou compreender como se constitui a 

formação inicial em Pedagogia nas Instituições investigadas e nos permitiu compreender 

também as concepções de Ensino da Arte que transitam nos cursos investigados. Assim, pelos 

dados analisados, podemos afirmar que, nos documentos e nas falas dos sujeitos, a 

perspectiva de Ensino da Arte como conhecimento está presente na formação inicial. No 

entanto, a análise da observação nos possibilitou perceber que existe um distanciamento desta 

concepção nas ações dos(as) professores(as) formadores(as), prevalecendo a concepção de 

Ensino da Arte modernista e tradicional. Voltando-nos mais especificamente para o Ensino da 

Arte como conhecimento, a análise nos possibilitou perceber que a Abordagem Triangular 

vem sendo interpretada de maneira equivocada e contemplada de forma superficial na 

formação inicial em Pedagogia. Desse modo, podemos afirmar que o Ensino da Arte nos 

contextos analisados ainda se caracteriza pelo distanciamento do pensamento que envolve 

esse campo. 

 

Palavras-chave: Ensino da Arte; Formação de Professores(as); Formação Inicial em 

Pedagogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette étude a été axée sur la Formation des Enseignants et Pratique d‟Enseignement du 

Programme D‟études Supérieures en Éducation – UFPE. Il vise à comprendre l‟Enseignement 

de l‟Art dans la formation initiale du pédagogue dans des  Établissements d‟Enseignement 

Supérieur de l‟État de Pernambuco. Il présente un dialogue avec des auteurs qui abordent le 

domaine de la Pédagogie, la formation des enseignants , le curriculum et l‟Enseignement de 

l‟Art. Nous avons choisi comme champ d‟études trois universités qui sont références dans la 

formation initiale en Pédagogie dans l‟État : un établissement privé, un fédéral et un de l‟État. 

Nous avons travaillé avec les coordinateurs de la faculté de pédagogie et avec les enseignants  

formateurs  responsables par les disciplines en rapport  à l‟Enseignement d‟Art des cours 

évalués. Les moyens utilisés pour la collecte de données ont été la recherche de documents 

(documents propres au cours en Pédagogie, les documents qui guident la formation dans 

chaque institution étudiée - projets politiques pédagogiques), le questionnaire, l‟interview 

semi-structurée et l‟observation, qui nous a permis un rapprochement avec le sujet et avec 

l‟objet de notre étude. L‟Analyse du Contenu (BARDIN, 2009) nous a permis de comprendre 

comment se compose la formation initiale  en Pédagogie dans les Institutions  évaluées et 

nous a permis aussi de comprendre les concepts de l‟Enseignement de l‟Art des cours  

évalués. Ainsi, par le biais des données analysées, nous pouvons dire que dans les documents 

et les discours du sujet, la perspective de l‟Enseignement d‟Art en tant que connaissance est 

présente dans la formation initiale. Cependant, par l‟analyse de l'observation on s‟est aperçu 

qu‟il existe une lacune de cette conception dans les actions des enseignants formateurs, en 

laissant  la place à la conception de l‟Enseignement d‟Art moderniste et traditionnel.  Quant 

on se tourne vers l‟Enseignement de l‟Art en tant que connaissance, l'analyse nous a permis 

de réaliser que l'Approche Triangulaire a été interprétée à tort et superficiellement dans la 

formation initiale en Pédagogie. Ainsi, nous pouvons affirmer que l‟Enseignement de l‟Art 

dans les contextes analysés est encore caractérisé par le détachement de la pensée impliqué 

dans ce domaine. 

 

Mots-clés: Enseignement de l‟Art; Formation des Professeurs; Formation Initiale en 

Pédagogie. 
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A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de 

algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como 

sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital (FREIRE, 

2007a, p. 32). 

 

A curiosidade citada por Freire me acompanha desde a formação inicial na 

Licenciatura em Educação Artística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

quando comecei a pensar a presente pesquisa, muito antes de sistematizá-la, ainda no início da 

minha formação acadêmica. Nesse momento do meu percurso formativo passei a conhecer e 

incorporar os conceitos discutidos sobre o Ensino da Arte
1
 e confrontá-los com minhas 

observações nas primeiras escolas onde estagiei. 

Ao eleger o exercício de observação como estratégia pessoal da minha formação e, 

simultaneamente, atuando como professora de Artes em classes da Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental I, em escolas da cidade do Recife, observava práticas, ações e discursos 

relacionados ao Ensino da Arte de outros profissionais, ao mesmo tempo em que refletia sobre 

minha prática docente. Nesse sentido, concordo com Maia (2006, p. 137) quando afirma que 

“a capacidade de observar requer abertura de aprendiz que, primeiramente, se observa, se 

estuda, para depois ver e ouvir o outro”. Assim, posso afirmar que o processo de reflexão se 

constitui como elemento inerente a minha prática desde as primeiras incursões no campo do 

Ensino da Arte. 

Empiricamente, como observadora/aprendiz, a partir das minhas experiências pessoais 

no contexto dinâmico e concreto da realidade escolar, comecei a perceber o distanciamento 

entre os conceitos aprendidos e vivenciados no meu processo formativo e a compreensão de 

Ensino da Arte dos(as) profissionais que integravam minha rotina diária, em sua grande 

maioria formada em Pedagogia. Em muitos momentos, fui convocada por estes(as) 

profissionais para finalizar algum projeto vivenciado, elaborar painéis decorativos e dar 

subsídios para datas festivas. Essas experiências de (des)encontros revelam posturas e 

concepções que remetem a um Ensino da Arte historicamente marcado, tratado como produto 

para finalização de uma disciplina ou de um projeto, e não como conhecimento essencial para 

a formação humana. 

Nessa ocasião, fui convidada pela coordenação da escola em que atuava para realizar 

um curso de formação com os(as) professores(as) da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I, com o objetivo de ouvir suas dúvidas e promover debates e reflexões acerca do Ensino da 

Arte. Nessa formação, percebi que todos(as) os(as) professores(as) participantes tinham 

                                                
1 Faz-se referência ao longo deste estudo ao Ensino das Artes Visuais, ligado a toda forma de representação 

visual, por meio da apreciação de imagens e/ou produções artísticas, do pensar e da produção em arte. 
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poucas experiências significativas com o Ensino da Arte em seu processo formativo, 

principalmente no que se refere às discussões da contemporaneidade acerca dessa área do 

conhecimento. Pude observar que as suas práticas eram descontextualizadas, voltadas para 

livre-expressão e para a prática do fazer e de experimentações livres. A partir dessa 

experiência como formadora, percebi que a compreensão de Ensino da Arte desses(as) 

professores(as) convergia para alguns aspectos evidenciados nas pesquisas realizadas por 

Silva, S. (2004); Silva (2005), Sardelich (2001) e Weiss e Nunes (2006, 2009), os quais nos 

chamam atenção para arte entendida como expressão, liberação de sentimentos, emoção e 

para o Ensino da Arte compreendido como atividade de apoio aos conteúdos escolares e 

instrumento pedagógico para preparação de festas, melhorar a coordenação motora, 

disciplinar e acalmar os(as) estudantes. 

Durante o curso de Especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas, 

oferecido pela linha de pesquisa Arte e Tecnologia, da Universidade de Brasília (UnB), tive 

oportunidade de refletir sobre a teoria e a prática das experiências acumuladas em sala de aula 

e compreender melhor como os conceitos da arte e de Ensino da Arte iam se constituindo na 

realidade educacional. Nesse período fui convidada por minha orientadora, Professora Sheila 

Maria Conde Rocha Campello, do Instituto de Artes (IDA), para participar como 

coordenadora do minicurso “Elaboração de um projeto interdisciplinar utilizando arte e 

tecnologias” na VII Semana de Extensão da UnB, em 2007. Ao discutir os pressupostos 

contemporâneos para o Ensino da Arte com um grupo de estudantes de Pedagogia de períodos 

diversos daquela Universidade, senti que minhas inquietações anteriores também se faziam 

presentes nessa realidade. Durante as discussões ficou evidente que a ideia de Ensino da Arte 

para aquele grupo relacionava-se muito mais ao uso de técnicas e à elaboração de produções 

para apresentação de resultados de um projeto vivenciado do que Ensino da Arte como 

conhecimento. 

A partir desses contextos evidenciados, passei a aceitar hipoteticamente que parte 

dessas posturas está relacionada à superficialidade com que este campo do conhecimento é 

tratado na formação inicial destes(as) profissionais, bem como é reflexo da falta de 

conhecimento dos pressupostos teóricos que norteiam o Ensino da Arte como referência para 

a formação humana. Destaco que considero o Ensino da Arte como uma das áreas de 

conhecimento necessárias à formação humana, uma vez que ela estabelece a inter-relação de 

três ações que instigam o desenvolvimento da capacidade crítica, a percepção da realidade 

circundante e a possibilidade de transformação, a saber: a produção, a leitura de imagens e a 

contextualização, ou seja, ela possui objetivos e conteúdos específicos que consideram o 



20 

 

contexto histórico, cultural e social dos(as) estudantes, a partir das similitudes/diferenças com 

artistas, obras de arte, imagens do cotidiano, movimentos artísticos ou temáticas em estudo 

(BARBOSA, 1998, 2009).  

É importante destacar, como chama atenção Saviani (1992 apud SILVA, 2001, p. 49), 

que a formação humana entende a humanização como um processo de aprendizagem, uma 

vez que nascemos sem saber “sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir, para 

saber querer, agir, ou avaliar é preciso aprender”. Isso implica afirmar que a humanização nos 

leva a nos tornarmos cidadãos, portadores de uma identidade e sujeitos da coletividade. 

 Souza amplia nossa compreensão de formação humana, quando afirma que essa 

formação implica: 

 

Idéias, pensamentos, reflexões, pesquisas, ciências, artes (PENSAMENTOS), afetos, 

vontades, paixões, sentimentos (EMOÇÕES), bem como atividades, práticas, ações 

econômicas, políticas, cognitivas (REALIZAÇÕES), no interior de determinadas 

relações sociais e de relações com o meio natural e cultural (2001, p. 197-198, grifos 

do autor). 
 

Diante do acima exposto, surgiram os seguintes questionamentos: de onde vêm as 

concepções de Ensino da Arte desses(as) profissionais? São conceitos aprendidos em sua 

formação acadêmica? Ou são reproduções de suas vivências do tempo de escola? Existe um 

distanciamento do Ensino da Arte na formação deles(as) que compromete a construção e a 

compreensão dessa área do conhecimento como essencial para a prática docente 

humanizadora? A formação deles(as) reconhece essa área do conhecimento como necessária à 

formação humana e à discussão da Arte enquanto manifestação da cultura?  

Essas indagações levaram-me a buscar no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal de Pernambuco (PPGE - UFPE), na linha de pesquisa Formação de 

Professores e Prática Pedagógica, sob a orientação da Professora Drª. Clarissa Martins de 

Araújo, o diálogo com as pesquisas relacionadas a essa área de interesse, com o objetivo de 

responder às inquietações que motivaram o presente estudo. 

Acreditamos que a contribuição do Ensino da Arte para uma formação humanizadora 

permite-nos conhecer e ampliar nossa compreensão acerca dos contextos – históricos, 

políticos, econômicos, sociais, culturais – em que estamos imersos, para então podermos atuar 

e intervir no mundo. Nessa perspectiva, concordamos com Freire (2007a), quando afirma que 

a prática humanizadora vê o sujeito como ser social, histórico, transformador, criador, crítico 

e portador de uma identidade cultural, constituindo ao mesmo tempo a dimensão individual e 

coletiva por meio do diálogo. 



21 

 

A partir desse encontro dialógico, entendemos, como nos orienta Costa (2007b, p. 

151) que a “investigação científica é, sobretudo, um trabalho coletivo”. Procuramos, assim, 

estabelecer um diálogo com os primeiros estudos sobre o Ensino de Arte, tais como o de 

Barbosa (1990), Coutinho (2002) e Silva, E. (2004), os quais sinalizam a necessidade de 

investigação de cursos de Formação Inicial dos professores(as) das séries iniciais. Em um 

debate recente, Barbosa, ao apresentar suas inquietações sobre o espaço do Ensino da Arte no 

campo educacional, afirma que os estudos e pesquisas que “têm refletido com maior agudeza 

sobre nossos problemas educacionais quase sempre deixam de lado o ensino da ARTE” 

(2008b, p. 13, grifos da autora).  

Nos primeiros momentos desse percurso coletivo de investigação encontramos, em 

Silva, E. (2004), um estudo exploratório sobre o Ensino de Arte na formação inicial de 

professores(as). Esse estudo teve como objetivo identificar a presença ou ausência, de 

disciplinas relacionadas a essa área na matriz curricular. A análise documental das matrizes 

curriculares de sete Instituições de Ensino Superior (IES) da cidade do Recife revelou que, a 

partir das Diretrizes para a Formação de Professores instituídas pelo Ministério da Educação 

(MEC), em 2002, todas as Instituições pesquisadas criaram disciplinas relacionadas ao Ensino 

da Arte, ou apontavam para a criação durante a reforma curricular. Esse mapeamento do 

Ensino da Arte na Formação Inicial em Pedagogia nos revela um primeiro movimento no 

sentido de trazer para a formação de professores(as) os conhecimentos da Arte, indicando-nos 

a necessidade de um estudo sobre como as disciplinas tratam o referido conteúdo na formação 

dos(as) pedagogos(as). No entanto, esse estudo não deixa claro o tipo de organização 

acadêmica das instituições formadoras, Universidades, Centros Universitários ou Faculdades. 

Em 2008, numa pesquisa realizada por cinco estudiosos que compõem a equipe de 

pesquisadores da Fundação Carlos Chagas (FCC), foram analisados 71 currículos de cursos 

presenciais de Pedagogia de Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, localizadas 

nas cinco regiões do Brasil, sendo a mesma publicada apenas no ano seguinte por Gatti et al 

(2009). No que se refere à formação inicial de professores(as), esse estudo revelou que nos 

currículos dos cursos de Pedagogia prevalecem os referenciais teóricos sociológicos e 

psicológicos, e que a relação entre teoria e prática, proposta pelos documentos oficiais e pelos 

estudos mais atuais no campo da formação de professores(as), ainda está bastante fragilizada. 

Direcionando o olhar para o que a pesquisa revela sobre os conteúdos das áreas específicas a 

serem ensinadas, mais especificamente sobre o Ensino da Arte – nomeada como Artes na 

pesquisa da FCC – na maioria dos cursos analisados, essa pesquisa revelou que essa área do 

conhecimento é tratada superficialmente, havendo poucas relações com as práticas docentes. 



22 

 

Conforme esclarecem os autores, “pelo estudo, a parte curricular que propicia o 

desenvolvimento de habilidades profissionais específicas para atuação nas escolas e nas salas 

de aulas fica bem reduzida” (GATTI et al, 2009, p. 233). 

O estudo supracitado destaca as divergências entre o que é oferecido nos cursos 

analisados e os conhecimentos reais de que o(a) pedagogo(a) precisa se apropriar para a sala 

de aula, reforçando, assim como no estudo anterior, a necessidade premente de mudanças na 

formação de professores(as) e de reestruturação dos cursos de Pedagogia visando à construção 

de uma prática humanizadora. 

Das pesquisas que tratam do Ensino da Arte defendidas no PPGE – UFPE (AGUIAR, 

1997; SILVA, 2003; SILVA, S., 2004; SILVA, 2005 e SILVA, 2007), identificamos, dentre 

outros aspectos que, mesmo com as conquistas positivas e avanços relacionados ao Ensino da 

Arte, ainda existe uma dissonância entre os discursos e as práticas de professores(as) que 

atuam nessa área do conhecimento em escolas do Ensino Fundamental e na Formação 

Continuada, na cidade do Recife.  

O estudo de Silva (2007) traz um dado significativo para a nossa pesquisa quando 

revela que 95% dos(as) professores(as) que ministram a disciplina de Artes no Ensino 

Fundamental II, na Gerência Regional Sul (GERE SUL) da cidade do Recife, Estado de 

Pernambuco, não possuem formação na área e que a maioria desses profissionais são 

graduados em Letras ou em Pedagogia. Esse estudo nos leva, assim, a refletir acerca dos 

critérios utilizados na seleção do(a) profissional que irá atuar com o Ensino da Arte, critérios 

que se apoiam na experiência artística e habilidades técnicas para as Artes e para os trabalhos 

manuais ou, até mesmo, no antigo e ainda presente “preenchimento de carga horária”, 

evidenciando conceitos superficiais com relação a essa área do conhecimento. 

Ainda com relação às demais pesquisas realizadas no PPGE – UFPE, percebemos que 

esses estudos, além de apresentarem o processo histórico do Ensino da Arte no Brasil e em 

Pernambuco, trazem contribuições importantes sobre as práticas pedagógicas, práticas 

docentes e formação continuada de professores(as) do Ensino Fundamental I e II, atuantes no 

Ensino da Arte. Esses(as) autores(as), em sua grande maioria, indicam o distanciamento entre 

as concepções de Ensino da Arte de parte dos sujeitos/educadores pesquisados e o que se 

discute na contemporaneidade, apontando para a necessidade de se investigar os cursos de 

formação inicial de professores(as) das referidas modalidades do ensino com maior 

profundidade. Isso vem confirmar, quando tomamos a dissertação de Silva (2005, p. 26) e 

constatamos, que “a falta de uma formação inicial tem causado impactos negativos para o 

Ensino da Arte na prática dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental”.  
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Partindo dos estudos recentes e retomando os apontamentos das pesquisas 

anteriormente realizadas, concordamos com Costa (2007b), que “há muitas e variadas formas 

de compreender, explicar e conceber coisas do mundo e da vida. Encerrar-se em um universo 

seguro de questões resolvidas é um convite para o anacronismo”. Isso nos instiga e leva-nos a 

inserir-nos nesse fluxo constante de desenvolvimento das pesquisas realizadas sobre a 

formação de professores(as) e sobre o diálogo desta com o Ensino da Arte, pois acreditamos 

que “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas” 

(FREIRE, 2007a, p. 14). Em se tratando de Ensino da Arte, implica não reduzi-lo a técnicas, 

habilidades e práticas descontextualizadas, pois “transformar a prática educativa em puro 

treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: o seu caráter formador” (Ibid, p. 33). 

As contribuições freireanas, somadas às discussões acerca do Ensino da Arte na 

contemporaneidade, corroboram nossa ideia acerca da necessidade do diálogo dessa área do 

conhecimento com a formação inicial de professores(as). Referimo-nos à formação em 

Pedagogia por entender, conforme exposto anteriormente, que esse(a) profissional ministra a 

disciplina de Artes em grande parte das escolas, por meio de práticas muitas vezes desconexas 

de conteúdos, voltadas para a livre expressão do(a) estudante ou para a ênfase em técnicas e 

em produções referentes a datas comemorativas. Sobre isso, o volume Arte dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) reforça nossas inquietações ao fazer referência ao descompasso 

existente entre o debate teórico atual e as práticas de professores(as), o que revela os erros 

ainda recorrentes nas práticas relacionadas ao Ensino da Arte, historicamente marcadas no 

contexto educacional brasileiro e aponta as práticas alternativas dos(as) professores(as) para 

minimizar as lacunas da formação inicial, conforme vemos a seguir: 

 

Em muitas escolas ainda se utiliza, por exemplo, o desenho mimeografado com 

formas esteriotipadas para crianças colorirem, ou se apresentam “musiquinhas” 

indicando ações para a rotina escolar (hora do lanche, hora da saída). Em outras, 

trabalha-se apenas com a auto-expressão; ou, ainda os professores estão ávidos por 

ensinar história da arte e levar os alunos a museus, teatros e apresentações musicais 

ou de dança. Há outras tantas possibilidades em que o professor polivalente inventa 

maneiras originais de trabalhar, munido apenas de sua própria iniciativa e pesquisa 

autodidata (BRASIL, 2000, p. 31). 

 

Uma vez que nos encontramos em um processo permanente de formação, os(as) 

pedagogo(as), assim como os demais profissionais da educação, precisam ter contato com o 

Ensino da Arte como constituinte de sua identidade docente, não necessariamente para ser 
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o(a) professor(a) de Artes na escola, mas por entender que o Ensino da Arte é um dos 

elementos essenciais na formação humana. 

Mais recentemente, em 2006, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso 

de Pedagogia estabelecem, em seu artigo quinto, no conjunto de atribuições, que o egresso do 

curso de Pedagogia deverá estar apto a aplicar modos de ensinar Artes, dentre outras áreas do 

conhecimento, de forma interdisciplinar e adequada ao desenvolvimento de aprendizagens 

significativas (BRASIL, 2006).  

Percebemos que, para as DCN/Pedagogia a concepção de profissional da educação 

está voltada para uma perspectiva ampliada, em que as várias áreas do conhecimento 

compõem este profissional. Tal entendimento também é defendido pela Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) em suas intensas lutas, a partir dos 

anos 1990. Segundo Brzezinski (2008), a ANFOPE percebe o profissional da educação como 

aquele que foi preparado para o domínio do trabalho pedagógico, e, portanto, por um lado 

domina determinados conhecimentos específicos de seu campo de saber. Desse modo, uma 

vez que o(a) pedagogo(a) é reconhecido como o profissional habilitado para o Ensino da Arte 

na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, conforme sugere as 

DCN/Pedagogia, então a formação desse profissional deve prepará-lo(a) para essa atuação. 

Segundo Batista Neto (2006), os dispositivos legais funcionam como norteadores da 

formação dos profissionais da Educação Básica, estabelecendo princípios, conceitos, 

concepções e diretrizes. Nesse sentido, podemos compreender que as leis, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia são elementos 

delineadores da formação inicial do(a) pedagogo(a). 

Quanto aos estudos sobre a formação de professores(as), destacamos as contribuições 

de Nóvoa (1999, 2006, 2008) e Zeichner (1993, 2008). Esses estudiosos da educação 

apresentam a necessidade de a formação estar pautada na valorização, na reflexão sobre a 

prática e no diálogo. De acordo com Nóvoa (1999, p.26), a partir dos anos 1980, a formação 

de professores(as) aponta para uma concepção reflexiva da atuação docente, e parte dessa 

mudança é resultado dos avanços das pesquisas no campo da educação, as quais contribuíram 

para que mudanças significativas “na área da formação de professores contemplem práticas de 

formação-acção e de formação-investigação”. 

Também preocupado com a formação do futuro docente, sobretudo dentro de uma 

perspectiva que o torne preparado para entender os(as) estudantes como integrantes de um 

contexto sócio-histórico-cultural, Souza nos esclarece: 
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A formação dos profissionais da educação emerge como um dos desafios mais 

importantes para a atividade das universidades. Não que essa formação, por si só, 

seja capaz de resolver todos os problemas da educação, mas, sem uma formação 

adequada dos educadores e das educadoras pouco se conseguirá (2009, p. 136 - 

137). 

 

Entendemos que, para superarmos os entraves ainda existentes no diálogo entre a 

Formação de Professores(as) e o Ensino da Arte, é necessário considerarmos as discussões 

acerca do Currículo e as contribuições advindas desses estudos para a compreensão do 

contexto educacional que envolve o nosso objeto de investigação. 

Encontramos em Silva (2009) discussões que nos orientam acerca das teorias do 

currículo e levam-nos a compreender o tipo de formação delineada. Também Nóvoa (1999, p. 

28), ao analisar o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos currículos na formação 

de professores(as), revela que ele se configura no processo histórico, oscilando em torno de 

três eixos de orientação: currículo metodológico, “com uma atenção privilegiada às técnicas e 

aos instrumentos de acção”; currículo disciplinar, “centrado no conhecimento de uma dada 

área do saber”; currículo científico ou pedagógico, “tendo como referência as ciências da 

educação, numa perspectiva autônoma ou enquadrada por outras ciências sociais e humanas”. 

Para esse autor, centrar o currículo em qualquer um desses polos implica reproduzir 

dicotomias ao enfatizar-se apenas um dos aspectos da formação, o que não contribui para a 

reflexão necessária sobre a relação dos(as) docentes com a construção de conhecimento. 

Em oposição às três perspectivas apresentadas por Nóvoa, Santiago (2006) traz 

elementos que contribuem para refletir sobre o currículo numa perspectiva multidimensional, 

ou seja, abandonar a concepção de currículo técnico, com ordenação de saberes, e adotar uma 

visão mais ampla dele. Para essa autora, que toma como referência o pensamento freireano, 

conceber o currículo implica ir além dos conteúdos, pois significa adotar um posicionamento 

político e uma prática pedagógica que tem como base teórico-metodológica a relação, o 

diálogo e formação humana crítica. 

Adotando a concepção de currículo acima apontada, Saul (1998, p. 155) propõe que 

ele seja compreendido na direção de uma formação humanizadora, sendo esta possível a partir 

da relação com o contexto social, político, histórico e cultural como um todo, o que exige o 

conhecimento e a clareza das concepções de “mundo, sociedade, homem, educação, escola”. 

Nesse sentido, entendemos que o diálogo, na formação de professores(as), com o 

Ensino da Arte contribui fortemente para a formação humana crítica, pois, como nos chama 

atenção Richter, dialogando com o que propõem os estudiosos da contemporaneidade, 
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O grande desafio do ensino da Arte, atualmente, é o de contribuir para a construção 

crítica da realidade por meio da liberdade pessoal. Precisamos de um ensino da Arte 

na qual as diferenças culturais sejam vistas como recursos que permitam ao 

indivíduo desenvolver seu próprio potencial humano e criativo, diminuindo o 

distanciamento entre Arte e vida (RICHTER, 2004, p. 169). 

 

Diante do exposto, delineamos como objetivo geral de nossa pesquisa: compreender o 

Ensino da Arte na Formação Inicial do(a) Pedagogo(a), em Instituições do Ensino Superior do 

Estado de Pernambuco. A fim de alcançar tal objetivo, fez-se necessário identificar e analisar: 

 

 como se constitui a Formação Inicial de Professores(as) e sua relação com o 

Ensino da Arte; 

 

 as concepções de Ensino da Arte que emergem nos documentos dos cursos e da(s) 

disciplina(s) relacionada(s) a essa área do conhecimento investigados; 

 

 as concepções de Ensino da Arte dos(as) docentes que atuam com essa área do 

conhecimento e dos(as) coordenadores(as) dos cursos de Pedagogia pesquisados. 

  

Aproximamo-nos de Minayo (2008a, p. 16) por entendermos, como ela que “nada 

pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da 

vida prática”. Dialogando com essa autora, Triviños (2008, p. 95) destaca que “o modo que o 

investigador escolhe para determinar o tópico da pesquisa não emerge espontaneamente”, ele 

é fruto da imersão e envolvimento do pesquisador com o problema da pesquisa. Inferimos, 

então, que a aproximação com o objeto deste estudo teve início, conforme foi mencionado 

anteriormente, a partir das experiências pessoais da pesquisadora e enriquecida no percurso 

dialógico em que se construiu o presente estudo, tomando assim direcionamentos que buscam 

compreender o Ensino da Arte na formação do(a) pedagogo(a).  

 Indo ao encontro desse campo emergente de investigação, inseridas no campo 

idiossincrático da Educação e da Pedagogia, apoiamo-nos numa fundamentação teórico-

metodológica que mais se aproxima das questões discutidas na pesquisa exigindo, portanto, 

uma estreita aproximação entre a pesquisadora do sujeito/campo pesquisado. 

 Nesse sentido, dialogamos com Menga Lüdke e Marli André, para quem as pesquisas 

em educação devem ter um caráter dinâmico por estarem situadas 
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[...] dentro de um contexto social, por sua vez inserido em uma realidade histórica, 

que sofre toda uma série de determinações. Um dos desafios atualmente lançados à 

pesquisa educacional é exatamente o de tentar captar essa realidade dinâmica e 

complexa do seu objeto de estudo, em sua realização histórica (LÜDKE, M.; 

ANDRÉ, M. E. D. 1986, p. 5). 

 

Enfatizamos, portanto, os aspectos subjetivos, reconhecemos os sujeitos e o campo 

pesquisado como históricos, privilegiamos o contato do(a) pesquisador(a) com o campo 

pesquisado, bem como procuramos enfatizar o processo de pesquisa muito mais do que o 

produto.  

Destarte, optamos por dividir este estudo em quatro seções, tendo como aporte as 

categorias teóricas que contribuíram na compreensão do objetivo traçado para o mesmo. Na 

primeira seção, apresentamos uma discussão acerca da Formação Inicial do(a) Pedagogo(a), 

mais precisamente nos debruçamos sobre o debate acerca da Formação de Professores(as) na 

perspectiva crítico-reflexiva. Para tanto, fez-se necessária uma breve incursão histórica no 

campo da Pedagogia, por compreendermos que, ao conhecer os enfrentamentos e as 

conquistas desse campo, apropriamo-nos com maior profundidade das discussões históricas 

que o cercam, da natureza e identidade deste curso, campo do nosso estudo. 

Abordamos também nessa seção as discussões acerca do currículo, que se inserem no 

campo da Formação de Professores(as) e foram necessárias para compreender de forma mais 

ampla a presente pesquisa, tendo em vista que o currículo é um dos elementos determinantes e 

orientadores da formação, por apresentar indicativos e elementos que delineiam, dentre outros 

aspectos, práticas, saberes e competências necessárias a essa formação. 

Na segunda seção, imergimos na discussão acerca do Ensino da Arte como 

conhecimento. No entanto, partimos de uma incursão na historicidade do Ensino da Arte no 

Brasil, buscando apresentar o discurso legal e as práticas, as quais nos levam a compreender 

as concepções adotadas em diferentes períodos e fases da educação brasileira. Ainda nessa 

seção, debruçamo-nos mais profundamente sobre os estudos dos pressupostos teóricos 

norteadores desse campo do conhecimento a partir dos anos 1980, inseridos, na esfera 

educacional, em uma época de reflexões críticas e rupturas com as fronteiras culturais e 

epistemológicas e com os elementos e princípios da era moderna (MCLAREN, 1993), 

(GUINSBURG e FERNANDES, 2008); e (SILVA, 2009). 

A construção do percurso metodológico está apresentada na terceira seção, em que 

situamos o campo da pesquisa, a escolha dos sujeitos, os procedimentos de coleta, 

organização, tratamento e a análise dos dados. 
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Na quarta seção, apresentamos inicialmente nossa entrada no campo, em seguida 

apresentamos o campo do nosso estudo, as instituições e os sujeitos da pesquisa, 

coordenadores(as) e professores(as) dos cursos investigados. Ainda nessa seção, adentramos 

nos achados da pesquisa, apresentando as categorias que emergiram das reflexões geradas a 

partir da nossa imersão no campo pesquisado e do diálogo que estabelecemos com os autores. 

 O estudo se completa ao apresentarmos nossas considerações finais, seguido das 

referências bibliográficas que orientaram nossas reflexões e dos apêndices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES(AS) E O CURSO DE 

PEDAGOGIA 
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1.1 ELEMENTOS NECESSÁRIOS À APROXIMAÇÃO E À COMPREENSÃO DO 

CAMPO DE ESTUDO 

 

 

Somente conhecemos o tempo pelo que acontece nele e pela observação das 

mudanças e permanências (BARBOSA, 2009, P. 106). 

 

Nesta seção nos propomos a analisar e situar o campo da presente pesquisa, o curso de 

Pedagogia, e nele, o Ensino da Arte. Para tanto, tomamos como ponto de partida o percurso 

histórico deste campo, imerso, por sua vez, na história da educação brasileira, a fim de 

compreender os embates em que esse curso tem-se envolvido, mormente devido a interesses 

políticos e econômicos, desde a sua criação, no ano de 1939, resultando em discussões até os 

dias atuais. 

 O Curso de Pedagogia no Brasil tem sua gênese nas antigas Escolas Normais que 

formavam professores e professoras em nível médio no período correspondente ao final do 

Império. A formação de professores(as) nesse período era o “resultado de uma luta desigual 

entre o poder que exerciam os Liceus, com o predomínio de estudos regulares elitistas para 

formar os jovens abastados do sexo masculino” e as disciplinas anexas aos Liceus, destinadas 

aos que aspiravam à docência (BRZEZINSKI, 2003b, p. 173). 

 Segundo Brzezinski (2003b) e Libâneo (2006b), as Escolas Normais, por falta de 

estrutura para se consolidarem como centro de formação de professores(as), eram 

improvisadas, extintas e reabertas sucessivas vezes. O currículo dessas escolas era centrado 

no modelo pedagógico-didático, conforme afirma Saviani: 

 

O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias que integravam o 
currículo das escolas de primeiras letras. Portanto, o que se propunha era que os 

professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir 

às crianças, excluindo-se, ou pelo menos secundarizando, o preparo didático-

pedagógico sob forma intencional e sistemática (2008, p. 15). 

 

 No que se refere ao Ensino da Arte, as Escolas Normais priorizavam o desenho 

pedagógico proposto pelo(a) professor(a), explorando esquemas de construções gráficas, 

utilizados para ilustração das aulas (FERRAZ e FUSARI, 2001). 

 Já nas primeiras décadas da República, em 1892, surge a iniciativa da criação da 

primeira escola superior pública voltada à formação de professores(as) no Estado de São 

Paulo. No entanto, essa escola não se efetivou e somente no início do século XX têm origem 

no Brasil as primeiras universidades, que tentaram agrupar os cursos superiores existentes. 
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Porém a lei que reformou o ensino brasileiro, em 1912, não trouxe contribuições significativas 

para a formação de professores(as), ficando esta a cargo das Escolas Normais. 

 Na década de 1920, o País passava por mudanças econômicas, políticas e sociais 

significativas, causando transformações no modo de vida, de trabalho, de organização de 

classes sociais, principalmente nos centros urbanos. Essas mudanças alcançaram o setor 

educacional, em que, até então, predominavam os princípios da pedagogia tradicional e 

positivista: a primeira, marcada pela pedagogia católica, advinda do Império e disseminada 

nas diversas instituições fundadas pela Igreja; a segunda, apoiada nas ideias do filósofo 

francês Augusto Comte e se materializava na educação e nos cursos de formação de 

professores(as) da época, por meio de um ensino prático e aplicado, regido pelos princípios da 

ciência e dos métodos objetivos de observação (LIBÂNEO, 2006b). 

 Todas essas mudanças marcaram a educação na década de 1920, que passou a ser 

considerada como agente da reconstrução social, recebendo as influências das ideias liberais e 

das primeiras ideias advindas do Movimento da Escola Nova. Esse movimento surgiu nos 

Estados Unidos influenciado por John Dewey e se consolidou no Brasil na década seguinte, 

exigindo na década de 1930, novos direcionamentos para o setor educacional – ainda 

preeminentemente tradicional e humanista – e, por conseguinte, para a formação de 

professores(as). 

 As mudanças de ordem socioeconômica, cultural e política decorrentes da Revolução 

de 1930
2
 e das influências da década anterior passaram a motivar o processo de modernização 

da educação e do ensino que culminou, no ano de 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. De acordo com os estudos de Vieira (2007) e Brzezinski (2003b; 2008, p. 

27), os ideais defendidos pelos integrantes desse movimento – destacamos Anísio Teixeira, 

articulador do movimento e discípulo de John Dewey, e Fernando de Azevedo – conferiam à 

escola “o papel de transformar a sociedade” por meio de um ensino laico, obrigatório, 

gratuito, público e acessível a toda a população. Esse movimento também foi a favor da 

formação de professores(as) em nível superior. Esses ideais constituem-se como marco da 

renovação educacional do Brasil, influenciando fortemente a criação e a evolução dos cursos 

de Pedagogia, sobretudo após a criação do curso de aperfeiçoamento em nível técnico cujo 

                                                
2 Segundo Bueno (2007) a Revolução de 1930 já amplamente estudada na historiografia brasileira localiza-se em 

um período caracterizado por uma grande depressão mundial e pela crise do mercado de café no Brasil, ao 

mesmo tempo em que começam a acelerar o crescimento da burguesia, das indústrias e a urbanização do país, 

trazendo grandes mudanças para o campo da educação, dentre elas destacam-se as mobilizações em favor da 

escola pública e a criação do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública, que após algumas 

mudanças na nomenclatura passou a ser denominado de Ministério da Educação. 
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objetivo era preparar profissionais da Escola Normal, no Instituto Pedagógico em São Paulo, 

hoje Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). 

Nesse período, o Brasil vivia então, uma ditadura conhecida como Estado Novo que 

permaneceu de 1937 a 1945. Assim, o país enfrentou fortes embates que implicou para a 

educação no esfacelamento das conquistas alcançadas nas décadas anteriores e na participação 

dos intelectuais defensores do liberalismo e os opositores do regime político implantado, 

acarretando um visível declínio na esfera educacional. 

Vale ressaltar, porém, que durante o Estado Novo, com o Decreto Lei nº 1.190, de 04 

de Abril de 1939, o curso de Pedagogia se institucionalizou no Brasil, com a criação da 

Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil. Para Saviani (2008), a criação do 

curso de Pedagogia foi viabilizada, principalmente, pela estruturação do campo educacional 

na década anterior e, mais especificamente, pelo movimento dos pioneiros da Escola Nova, 

conforme registramos acima.  

De acordo com Saviani, o currículo adotado pelos Cursos de Pedagogia foi assim 

estruturado: 

 

1º ano: Complementos de matemática; história da filosofia; sociologia; fundamentos 

biológicos da educação; psicologia educacional. 

2º ano: Psicologia educacional; estatística educacional; história da educação; 

fundamentos sociológicos da educação; administração escolar. 

3º ano: Psicologia educacional; história da educação; administração escolar; 

educação comparada; filosofia da educação (2008, p. 39). 

 

Ainda segundo o autor supracitado, o diploma de licenciado era concedido após o(a) 

estudante fazer um ano do curso de Didática – caracterizando o modelo 3 + 1 – composto das 

seguintes disciplinas: “didática geral; didática especial; psicologia educacional; fundamentos 

biológicos da educação; fundamentos sociológicos da educação; administração escolar” (Id, 

ibid, p. 39). 

De acordo com o exposto, podemos perceber que o currículo dos cursos de Pedagogia 

nessa fase inicial revelava um conflito provocado pela dicotomia e pelas tensões entre a 

formação do bacharel e do licenciado. Voltando nosso olhar para o Ensino da Arte, podemos 

perceber que os cursos de Pedagogia, já na sua formação inicial, não consideravam essa área 

do conhecimento para a formação de professores(as) ou de bacharéis. 

Durante os anos que compreendem a década de 1940, o Brasil entra em uma fase de 

crescimento em busca da modernização, pois após a renúncia de Getúlio Vargas, em 1945, 
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tem início no Brasil o período de implementação de um “modelo econômico nacional-

desenvolvimentista, apoiado na industrialização” (BRZEZINSKI, 2008, p. 48). 

Esse modelo, também associado à redemocratização, foi adotado em virtude da 

necessidade de mão de obra especializada para atuação no setor industrial em expansão. 

Consequentemente houve a expansão dos cursos profissionalizantes e, em decorrência disso, 

trouxe rebatimentos para a formação de professores(as) e para a expansão do número de 

instituições que ofereciam formação superior. 

Segundo Brzezinski (2008), o Brasil registrou, na década de 1960, um total de 138 

cursos de Pedagogia mas, como até 1961, esses cursos funcionavam ainda conforme o modelo 

3 + 1, citado anteriormente, passaram a ser desvalorizados. 

Mudanças significativas começaram a ocorrer a partir da LDBEN N° 4.024 de 1961, 

quando o Conselho Federal de Educação (CFE) passou a buscar uma política de formação de 

professores(as) a partir de um currículo mínimo, instituído pelo Parecer N° 251 de 1962, que 

indicava modificações imediatas nos cursos de Pedagogia. Bissoli da Silva (2003) e 

Brzezinski (2008) afirmam que parte dos educadores da época contestava esse currículo 

mínimo por considerarem que ele padronizava os currículos de todos os cursos de Pedagogia, 

desrespeitando a diversidade do País. 

Segundo Saviani, com essa regulamentação, deixou-se de adotar o modelo 3 + 1, 

contudo o currículo não sofreu transformações significativas, pois ainda era composto por 

cinco disciplinas obrigatórias, a serem desmembradas nos quatro anos do curso, e onze 

opcionais, dentre as quais duas deveriam ser cursadas, conforme explicita o autor: 

 

As matérias obrigatórias eram as seguintes: psicologia da educação; sociologia 

(geral e da educação); história da educação; filosofia da educação; e administração 

escolar. A lista das opcionais compreendia: biologia; história da filosofia; estatística; 
métodos e técnicas de pesquisa pedagógica; cultura brasileira; educação comparada; 

higiene escolar; currículos e programas; técnicas audiovisuais de educação; teoria e 

prática da escola média; e introdução à orientação educacional. 

[...] O currículo da licenciatura compunha-se das seguintes matérias: psicologia da 

educação; adolescência e aprendizagem; elementos de administração escolar; 

didática; prática de ensino (SAVIANI, 2008, p. 42-43). 

 

Ao mesmo tempo em que vigora o curso de Pedagogia acima descrito, inicia-se no 

Brasil, em 1964, um momento de transição política, a passagem do processo democrático para 

o governo autoritário imposto pelos militares, que marcou os primeiros anos da década de 

1960 como uma “etapa do capitalismo brasileiro dedicado aos investimentos em educação 

alicerçados no ideário tecnicista” (BRZEZINSKI, 2008, p. 58). 
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O modelo de educação tecnicista, adotado pelos militares e evidente durante toda a 

década de 1960, estava alicerçado na concepção da produção capitalista. Intensificou-se, 

então, a qualificação da mão de obra, ressaltando a divisão social do trabalho e a 

fragmentação das tarefas, pois o objetivo era muito mais o lucro do que a própria satisfação e 

realização das necessidades humanas. De acordo com Brzezinski (2008, p. 59), a tendência 

tecnicista, unida aos referenciais teóricos da teoria do capital humano e da modernização, 

fragmentava os saberes e negava “qualquer oportunidade de pensar, criticar ou criar”. Para 

essa autora, a formação de professores(as), nesse contexto, transformou-se em treinamento 

com ênfase nos princípios da “racionalidade, eficiência e produtividade” (Id, ibid, p. 64). 

O discurso militar para a educação fica claro quando, em 1968, com a Lei da Reforma 

Universitária, Lei N° 5.540, vista como uma manobra do regime militar e por isso 

questionada por muitos estudantes, passaram a vigorar os princípios da educação tecnicista, 

anteriormente mencionados. Nesse período, “a tradição liberal de nossa universidade fica 

interrompida e nasce o que alguns críticos passaram a chamar de universidade tecnocrática, 

ainda que mesclada com nuanças do pensamento liberal” (BISSOLI DA SILVA, 2003, p. 25). 

O movimento da Reforma Universitária marcou a trajetória de mudanças do Curso de 

Pedagogia envolvendo intelectuais e estudantes. Estes defendiam que a formação inicial de 

professores(as), até então a cargo das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, não mais 

atendia a demanda e as necessidades do campo. Assim, os cursos de Pedagogia conquistaram 

finalmente espaço e passaram a pertencer às Faculdades de Educação instituídas. 

De acordo com o que nos esclarece Weber (1999), ao discutir o movimento de 

Reforma Universitária, é importante destacar que um grande avanço da Lei supracitada se 

refere à institucionalização da pós-graduação, quando determina a tríade para o ensino 

superior: atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

A partir da Lei N° 5.540, em 1969, adveio o Parecer N° 252, também de autoria de 

Valnir Chagas, norteando, por mais de trinta anos, a organização dos cursos de Pedagogia. 

Essa regulamentação eliminou a distinção entre bacharelado e licenciatura, e também 

estabeleceu os conteúdos e disciplinas obrigatórias que deveriam compor a parte comum, 

ligadas aos fundamentos da educação, as disciplinas da parte diversificada, com o objetivo de 

atender as diferentes habilitações, e a duração da formação inicial em Pedagogia. O objetivo 

dessas mudanças era a “formação de professores para o Ensino Normal e de especialistas para 

as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção no âmbito de escolas e 

sistemas escolares” (BISSOLI DA SILVA, 2003, p. 26). 
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Esse documento evidenciava a fragmentação da formação, caracterizando a concepção 

tecnicista dada à formação inicial de professores(as) em Pedagogia. Ao mesmo tempo, 

percebe-se nele uma concepção generalista, ao determinar uma parte comum centralizada nos 

fundamentos da educação.  

Tratando mais especificamente do currículo, Saviani (2008) nos esclarece que, com o 

Parecer Nº 252/69, a parte comum permaneceu a mesma instituída pelo parecer anterior, uma 

vez que todas as disciplinas contribuem para a docência. No que se refere às habilitações, 

foram criadas disciplinas específicas para os cursos de longa e curta duração, a fim de 

contemplar as especificidades das habilitações. 

Conforme podemos perceber, as primeiras grandes reformulações dos cursos de 

Pedagogia, apresentadas nessa seção, não fazem qualquer menção às áreas de conhecimento 

específicos, dentre elas, Ensino da Arte, uma vez que essa formação ficava a cargo ainda das 

Escolas Normais, sendo a formação superior responsável por preparar os docentes do ensino 

normal e os especialistas do trabalho pedagógico. 

Nos primeiros anos da década de 1970, com as proposições da Reforma Educacional 

indicadas na LDBEN N° 5.692/1971, buscou-se uma nova reestruturação dos cursos de 

Pedagogia, marcando os impasses nesse período em que o País passava por um processo de 

redemocratização e de reorganização da sociedade civil. Conforme Brzezinski (2008) e 

Bissoli da Silva (2003), cresceu nessa década, no Brasil, um movimento de resistência, 

constituindo-se como movimento social, organizado por instituições educacionais, educadores 

e estudantes, que se contrapunha às proposições dessa Lei. 

Em decorrência dessa mobilização, surge o Movimento Nacional de Revisão da 

Formulação dos Profissionais da Educação cujo marco foram, as reivindicações referentes às 

exigências de estudos pedagógicos em nível superior e a socialização de pesquisas que 

tratavam da reformulação dos cursos. Ao mesmo tempo, os(as) professores(as) passaram a se 

organizar nos movimentos sindicais, associações e comitês, que se fortaleceram na década 

seguinte.  

É indispensável destacar que na LDB 5.691/71 o Ensino da Arte foi contemplado no 

currículo da Educação Básica, conforme expressa o Artigo sétimo: “Será obrigatória a 

inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programa de 

Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à 

primeira o disposto no Decreto-lei no 869, de 12 de setembro de 1969” (BRASIL, 1971). 

Inferimos que, mesmo a legislação afirmando a presença do Ensino da Arte na 

educação, do ponto de vista prático, isso não foi suficiente para a inclusão desse campo de 
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conhecimento nos cursos de Pedagogia. Com a referida lei, a formação para o Ensino da Arte 

passou a ser exclusiva dos cursos de Licenciatura em Educação Artística (licenciatura curta) 

que foram sendo criados de modo a formar o(a) professor(a) polivalente em arte
3
 para atuar 

em todas as séries do primeiro grau, hoje desmembrado em séries iniciais e séries finais do 

Ensino Fundamental. Posteriormente, as habilitações – artes plásticas, música, artes cênicas e 

desenho – complementavam a formação específica para apenas uma linguagem. 

A fim de contemplar as proposições da Lei, nas escolas, todo profissional com 

habilidades para as atividades manuais podia atuar como professor(a) de Artes, conforme 

trataremos mais especificamente no capítulo seguinte.  

Posteriormente, na transição entre os anos 1970 e o início dos anos 1980, com as 

transformações da sociedade ocasionadas pela globalização
4
, teve início no Brasil um período 

de grande inquietação e movimentação por parte dos(as) educadores(as) com relação à escola 

pública e à formação de professores(as), enfatizando também a importância da cultura e do 

sujeito social. Sendo assim, entre as décadas de 1960 e 1980, surgem as pedagogias 

progressistas que, marcadas pelo caráter de educação conscientizadora, passaram a subsidiar 

os(as) professores(as) nos embates ao lado das demais práticas sociais.  

As ideias e críticas reveladas nas tendências pedagógicas progressistas e as discussões 

desencadeadas pelos(as) professores(as) que criticavam o contexto da época fomentaram as 

primeiras mobilizações para a formação de um movimento nacional, consolidado com os 

debates e as produções dos seminários regionais. 

De forma mais intensa, na década de 1980 também começa a surgir o interesse pelos 

debates acerca da formação de professores(as), contribuindo para a construção de movimentos 

que atingiram vários países gerando discussões coletivas, comissões e documentos 

(BATISTA NETO, SANTIAGO, 2006). No Brasil, a produção científica apresentada nos 

encontros realizados passou a ser utilizada tanto pelo Ministério da Educação, quanto pelo 

Comitê Pró-Formação do Educador, sendo este formado durante a I Conferência Brasileira de 

Educação, em 1980. Esse comitê, transformado inicialmente em Comissão Nacional de 

Reformulação dos Cursos de Formação do Educador (CONARCFE), constitui-se como a 

                                                
3 Chamamos de professor(a) polivalente em arte o(a) professor(a) que atua com Artes Visuais, Teatro, Dança e 

Música, logo, o(a) professor(a) que atua com todas as linguagens do campo da arte. 
4 Segundo Brzezinski (2003c, p. 148), o fenômeno da globalização exige grandes mudanças no cenário mundial, 

entre elas: “a adoção de novas tecnologias, a assunção de atitudes mais flexíveis em relação à refuncionalização 

do capitalismo e às novas relações de trabalho, o reconhecimento do aumento da produtividade da economia e a 

aplicação de mecanismos de ajustes financeiros, para tornar o sistema capitalista mais dinâmico”. 
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gênese da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), 

estabelecida legalmente nos anos 1990 e em atividade até os dias atuais.  

Apenas a partir de 1983, com um encontro em Belo Horizonte, e de 1986, com a 

publicação do Documento Final, elaborado pelo CONARCFE, passamos a ter este registro 

como referencial para as reflexões acerca da formação do educador. Segundo Bissoli da Silva 

(2003) e Brzezinski (2003a), esse documento apresenta os seguintes princípios básicos: a 

formação inicial de professores(as) em nível superior para atuar em qualquer modalidade de 

ensino, a base comum nacional para os currículos da formação de professores(as), a teoria e a 

prática como constituintes e articuladores da formação inicial e o princípio da docência como 

a base da identidade profissional de todo educador, constituindo-se como um novo paradigma 

da formação de professores(as). 

Nos anos subsequentes, o CONARCFE desenvolveu os princípios básicos para a 

formação do educador, atuou intensamente repensando a formação inicial em Pedagogia e na 

definição da Base Comum Nacional, ampliada a partir dos anos 1990 até os dias atuais pela 

ANFOPE. A Professora Márcia Ângela da S. Aguiar, presidente da ANFOPE na gestão 

2002/2004, esclareceu, no Boletim Eletrônico publicado em junho de 2003, que essa 

associação se constitui como “um dos grandes movimentos dos educadores brasileiros 

comprometidos, desde a década de 80, do século XX, com os ideais republicanos de uma 

escola pública, laica, gratuita e de qualidade referenciada pelo social, e, especificamente, com 

a formação humana”.  

Os princípios defendidos pela ANFOPE, no que concerne à formação de 

professores(as) e ao curso de Pedagogia são referendados por parte dos(as) educadores(as) 

brasileiros, a exemplo de Brzezinski (2008), Scheibe (2001, 2006), Scheibe e Aguiar (1999). 

Debatendo uma concepção divergente do proposto pela ANFOPE, encontramos as discussões 

de Franco (2006), Libâneo (2006a, 2006b, 2006c) e Libâneo e Pimenta (2006). Esses três 

autores criticam o princípio da ANFOPE em vários artigos e livros que compõem suas 

produções literárias. Podemos confirmar essa crítica quando declaram que a defesa do 

princípio da docência como base da identidade profissional de todo educador “e as propostas 

de formação que dele recorrem têm dificultado uma discussão mais aberta da questão, 

colocando o debate na contramão das necessárias mudanças na formação de professores”, o 

que implica sérias consequências para essa formação (LIBÂNEO e PIMENTA, 2006, p. 23). 

Somando-se às mudanças supramencionadas, Batista Neto (2006) nos apresenta como 

marco das grandes transformações, no que se refere à legislação educacional do País, as 

discussões realizadas na Conferência Mundial ocorrida em Jontiem, Tailândia, no início dos 
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anos 1990, onde vários países, dentre eles o Brasil, passam a adotar as proposições para as 

reformas educacionais na tentativa de minimizar os problemas da educação. A partir dessa 

Conferência, o Brasil institui e implementa, nos anos subsequentes, as reformas educacionais 

com o objetivo de redefinir as políticas de educação nacional, priorizando basicamente a 

“gestão dos sistemas de ensino e da escola, o financiamento da educação escolar, o currículo, 

a formação de professores e a avaliação”. Essas medidas são inicialmente criticadas pelos(as) 

educadores(as) e posteriormente são revistas por eles (BATISTA NETO, 2006, p. 58). 

Convém destacarmos que, para alguns estudiosos, no contexto dos anos 1990, a 

política neoliberal implantada evidenciava as diferenças sociais, a concentração de capital e o 

desenvolvimento dos setores marginalizados, deixando grande parte da população excluída 

dos processos de socialização. No setor educacional, a ênfase é dada à criação de instituições 

privadas e, principalmente, com uma visão empresarial, descartou e distanciou as camadas 

populares do acesso a uma educação de qualidade, tendo em vista o declínio em que se 

encontrava o setor público. 

Brzezinski (2003c) apresenta o arrastado processo que antecedeu a promulgação da lei 

que hoje rege a educação brasileira e afirma que o projeto esperado e trabalhado pelos(as) 

educadores(as) não foi concretizado, sendo substituído por outro, elaborado de modo não 

democrático, quando foi sancionada em 20 de dezembro de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, LDB N° 9.394. Essa Lei, somada aos decretos, pareceres e outros 

dispositivos posteriormente publicados, apresenta avanços com relação à formação dos 

profissionais da educação e converge, em alguns aspectos, para as proposições da ANFOPE 

ao trazer, em seu Artigo 62, do Título VI, a garantia da formação docente em licenciatura para 

atuação na educação básica (BRASIL, 1996). 

Três anos após a promulgação da LDB N° 9.394, foi publicado o Decreto Nº 3.276, 

em 06 de Dezembro de 1999, que dispõe, no parágrafo segundo, sobre a formação em nível 

superior de professores(as) para atuarem na educação básica, porém, contraditoriamente, a 

redação do documento admite “a formação em nível superior de professores para a atuação 

multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, far-se-á, exclusivamente, em cursos normais superiores” (BRASIL, 1999).  

Brzezinski (2003b, p. 169-170) afirma que essa determinação “desloca o atual lócus de 

formação do professor”, transferindo-o do curso de Pedagogia para o Curso Normal Superior, 

e a formação do(a) professor(a) que irá atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental. E 

complementa: 
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A força do Decreto nº 3.276/99 golpeou o histórico Movimento Nacional de 

Educadores que se dedica a duas décadas, de forma científica e acadêmica, aos 

debates, estudos e desenvolvimento de pesquisas e de experiências sobre a formação 

de profissionais para a Educação Básica, realizadas nas faculdades de educação e 

nos institutos de conteúdos “específicos” ou similares, nos quais se localizam as 

licenciaturas plenas (BRZEZINSKI, 2003b, p. 171). 

 

As críticas sofridas pela redação do Decreto supracitado promoveram a alteração do 

mesmo um ano depois, quando, no Decreto Nº 3.554, de 07 de Agosto de 2000, o 

“exclusivamente” foi substituído pelo “preferencialmente”. 

Corroborando a discussão, Sheibe (2001), em artigo publicado pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), uma das entidades que 

compõem o Fórum em Defesa da Formação de Professores
5
, ressalta que os encaminhamentos 

dados pela LDB N° 9.394/96 desconsideraram e buscaram silenciar toda a experiência que 

vinha sendo construída no País, não apenas no que se refere à formação inicial em Pedagogia, 

mas à formação de professores(as) como um todo. 

Em contraposição ao poder instituído, importantes ações foram adotadas por parte 

dos(as) educadores(as), a partir do final da década de 1990. Adotando o princípio da docência 

como eixo basilar, os profissionais envolvidos nessas ações iniciaram os debates gerados pela 

necessidade de formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia. 

Essa proposta, inicialmente elaborada por um corpo de estudiosos da área de educação atuante 

em diversas instituições do País e em diálogo com as principais entidades de defesa da 

formação de professores(as), teve como linha de orientação a busca por uma formação inicial 

no curso de Pedagogia numa “perspectiva multidimensional”, rompendo com a visão 

tecnicista e conteudista que marcou o curso de Pedagogia pautado no paradigma técnico da 

formação de professores(as) (SCHEIBE, 2007, p. 6). 

Assim, dois anos após a publicação da Lei Nº 9.394, a ANFOPE encaminhou a 

Proposta das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação dos Profissionais da 

Educação, indicando que “o lócus privilegiado da formação dos profissionais da educação 

para atuação na educação básica e superior são as universidades e suas faculdades/centros de 

educação, os quais devem ter suas estruturas repensadas” e que o pedagogo é o profissional 

que poderá atuar como docente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, além de em 

outras áreas pertinentes à educação (BISSOLI DA SILVA, 2003, p. 79). 

                                                
5 Segundo Scheibe (2001), as entidades que compõem o Fórum em Defesa da Formação de Professores são: 

ANFOPE, ABT, ANDES, ANPAE, ANPED, CEDES, CNTE, Comissão de Especialistas de Ensino de 

Pedagogia, FORUMDIR, Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. 
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As DCN/Pedagogia foram instituídas apenas em maio de 2006 - quatro anos depois 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores serem estabelecidas – e 

manteve o princípio da docência como norteador de todo trabalho pedagógico, nos espaços 

escolares e não escolares, tendo como foco a formação crítica e reflexiva dos futuros 

profissionais da educação. Desse modo, esse documento repensa o currículo da formação 

inicial em Pedagogia diferentemente do historicamente estabelecido, conforme o texto 

expresso no artigo terceiro: 

 

O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética (BRASIL, 2006). 

 

Debatendo as conquistas e os desafios para o campo da formação inicial de 

professores(as), com a regulamentação das DCN/Pedagogia, Aguiar et al (2006)  apresentam-

nas como superação do paradigma da racionalidade técnica - ainda presente no cenário 

educacional, voltado para a organização curricular fragmentada, parcelar e restrita dos 

modelos e concepções centrados no estudo exclusivo das ciências da educação, nos saberes 

disciplinares e voltados para as habilitações.  

A historicidade nos revela que os cursos de Pedagogia no Brasil estiveram imersos em 

um processo lento de embates e transformações, sendo por muitos anos pautados numa 

concepção fragmentada, tecnicista, que negligenciou o estudo de campos dos conhecimentos 

específicos, necessários à formação humana, a exemplo do Ensino da Arte. 

Apenas a partir das DCN/Pedagogia é que o Ensino da Arte, pela primeira vez, passou 

a ser reconhecido como área do conhecimento necessária à formação inicial do(a) 

pedagogo(a). Esse Documento, no Artigo 5º, inciso VI estabelece que  o egresso do curso de 

Pedagogia deverá estar apto a “ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano” (BRASIL, 2006, p. 2).  

Além de considerar o Ensino da Arte como campo de conhecimento que deve estar 

presente na formação inicial em Pedagogia, também destaca-se, na redação desse Documento, 

a relação não hierárquica entre os campos de conhecimento, uma vez que se considera a igual 

importância de todos para a formação do(a) pedagogo(a). Ainda no mesmo Documento, o 

Ensino da Arte é contemplado no Parágrafo I, do Artigo 6º (o artigo citado trata da estrutura 

dos cursos de Pedagogia considerando a diversidade e a multiculturalidade da sociedade 
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brasileira) quando se estabelece que serão contemplados, por meio de “reflexão e ações 

críticas”, a 

 

i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 

crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos 

de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia, Artes, Educação Física; (BRASIL, 2006, p. 3). 

 

Paralelamente às ambivalências da legislação brasileira, a historicidade da formação 

inicial em Pedagogia nos revela que grande parte das instituições formadoras ainda não estão 

sintonizadas com os debates mais atuais da formação de professores(as), fomentando o 

diálogo com uma perspectiva global e voltada para as contribuições das Teorias Críticas e 

Pós-Críticas da educação. 

Na seção seguinte nos debruçaremos sobre os debates que apresentam as concepções 

da formação de professores(as) vigentes no modelo educacional brasileiro, brevemente 

exposto em nossa incursão histórica. 

 

 

1.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS): DIFERENTES PERSPECTIVAS 

 

 

A partir da reflexão gerada pela nossa incursão histórica e tomando como base as 

pesquisas e os debates acadêmicos que apresentam o nosso campo de estudo, reconhecemos a 

existência de diferentes tendências e concepções na formação de professores(as) e, mais 

especificamente, na formação inicial em Pedagogia, no contexto da educação brasileira. Essas 

concepções revelam, por meio do discurso legal e das práticas formativas das instituições 

formadoras, o que pensa sobre educação, conhecimento, formação humana, cultura, 

sociedade, dentre tantos aspectos que totalizam a educação.  

Na tentativa de aprofundar nossas reflexões acerca das concepções de formação de 

professores(as), partimos do historicamente construído, por concordarmos com Nóvoa (2008, 

p. 220) segundo o qual é essencial compreender e mergulhar nossas reflexões na história, 

estar imerso nela, em suas palavras “não para ficar prisioneiros dela”, pois “a história não é 

uma fatalidade, é uma possibilidade, mas para que saibamos, a partir da consciência histórica, 

encontrar novos caminhos para conduzir a nossa intenção de educar”. 
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Assim, partimos da história para buscarmos os debates teóricos que tratam da 

formação de professores(as), estudando com maior profundidade dois paradigmas da 

formação percebidos no contexto educacional brasileiro: o paradigma da racionalidade técnica 

e o paradigma crítico/reflexivo. 

 

 

1.2.1 O paradigma da racionalidade técnica na formação de professores(as) 

 

 

A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis 
reflexiva (NÓVOA, 1992, p. 27). 

 

Para ampliar o nosso olhar sobre a formação de professores(as) sentimos a necessidade 

de compreender o conjunto de ideias que embasam o modelo da racionalidade técnica – 

nomeada por alguns estudiosos de racionalidade instrumental, uma vez que este ainda resiste 

nas práticas e, mesmo que implicitamente, nos modelos formativos de algumas instituições, 

especificamente, no caso do presente estudo, nas Universidades (SCHÖN, 1992; PÉREZ 

GÓMES, 1992; GIROUX, 1988). 

A formação de professores(as) pautada na racionalidade técnica está relacionada aos 

princípios do paradigma da ciência moderna. Tem, portanto, como aporte as Teorias 

Tradicionais, os conhecimentos científicos e os saberes dominantes, concentrando-se em 

questões técnicas como delineadoras da prática, dicotomizando a relação teoria e prática, e 

centrando-se na especialização e na profissionalização do conhecimento. De acordo com Silva 

(2009), as Teorias Tradicionais - herdeiras do modelo clássico humanista
6
 - aceitam o status 

quo, enfatizam o conhecimento, os saberes dominantes, concentram-se nas técnicas, na 

avaliação, organização, planejamento, eficiência, objetividade e na fragmentação curricular, 

dentre outros aspectos. 

Cunha (2005) nos situa historicamente em relação ao paradigma da ciência moderna e 

afirma que este rompe com o paradigma de verdade, que vigorou na Idade Média e estava 

alicerçado nos princípios ditados pela Igreja e no conhecimento vindo do senso comum. Para 

essa autora, no paradigma da modernidade, destacam-se as seguintes características: é 

                                                
6 Segundo Saviani (2008) o modelo clássico humanista esteve presente na educação brasileira nos dois primeiros 

séculos da nossa colonização, revelada nas práticas jesuíticas pela pedagogia cristã de orientação católica. 

Posteriormente, após a saída dos jesuítas, esteve presente na educação o modelo humanista racionalista, 

igualmente de orientação católica, inspirado nas ideias Iluministas, estabelecidas por outras ordens religiosas. 
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orientado pela racionalidade científica, conhecer determinado elemento implica saber 

quantificá-lo, rompe-se com o conhecimento do senso comum. Contribuindo com essa 

perspectiva discursiva, Santos (1989) ressalta que o paradigma da ciência moderna, 

denominado de paradigma dominante, se constitui como um modelo totalitário, pois nega as 

diferentes formas de produzir conhecimento e assume o conhecimento científico como única 

forma de conhecimento verdadeiro. 

Ao discutir com maior profundidade o paradigma da racionalidade técnica e as 

relações/implicações deste com a/na formação de professores(as), Pérez Gómez (1992, p. 96) 

afirma que decorrem da história concepções de professor como “transmissor de 

conhecimento, como técnico, como executor de rotinas, como planificador, como sujeito que 

toma decisões ou resolve problemas, etc”. A partir disso, podemos compreender que essas 

concepções estão imbricadas em teorias do conhecimento que consideram o ensino como 

transmissão; na visão de aprendizagem que percebe o(a) estudante como sujeito passivo; em 

uma concepção dicotômica sobre as relações entre teoria e prática, investigação e ação. 

Ao nos aproximarmos mais especificamente do campo da formação de professores(as) 

na perspectiva em discussão, concordamos com Henry Giroux para quem  

 

A racionalidade tecnocrática estéril que domina a cultura mais ampla, bem como a 
educação de professores, dedica pouca atenção a questões teóricas e ideológicas. Os 

professores são treinados para usarem quarenta e sete modelos diferentes de ensino, 

administração ou avaliação. Contudo, eles não são ensinados a serem críticos destes 

modelos (1997, p. 40). 

 

Dialogando com a visão crítica de Henry Giroux, segundo o qual, na formação de 

professores(as) na perspectiva tecnocrática, legitimam-se os princípios da eficiência, 

hierarquia e controle, Silva (2008, p. 32-33) afirma que essa perspectiva de formação ainda 

está presente nos dias atuais, nem sempre de forma explícita, em alguns cursos de formação 

inicial de professores(as), cujo foco é o “preparo básico em metodologias e técnicas 

pedagógicas, com ênfase na qualificação por meio do domínio da especialidade”. 

No que se refere às questões curriculares, Saul (1998) e Silva (2008) ressaltam que os 

pressupostos da racionalidade técnica também influenciam o currículo. Nessa perspectiva, o 

currículo pauta-se na lógica técnico-linear, definindo, em suas grades formativas, disciplinas, 

conteúdos, carga horária, métodos e técnicas de ensino, avaliação e objetivos. 

Percebemos que, a formação de professores(as) na perspectiva tecnocrática, o Ensino 

da Arte foi negligenciado e silenciado, pois não se constituía elemento necessário à formação 

do(a) pedagogo(a), uma vez que a formação desse profissional adotava como modelo, 
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disciplinas e teorias capazes de instumentalizá-lo(a) para a atuação no campo. Isso também se 

deve ao próprio processo histórico e às demandas do campo do Ensino da Arte, pois, por 

muitos anos, conforme veremos na seção seguinte, o Ensino da Arte esteve afastado das 

escolas, sendo reconhecido apenas em nossa história recente, a partir da LDB 9.394/96, 

período em que este campo do conhecimento passa a ganhar forças com os debates 

promovidos pelos(as) arte/educadores(as), influenciando outros campos da formação humana, 

a exemplo dos debates e lutas para a inserção do Ensino da Arte na formação inicial do 

pedagogo(a). 

A discussão proposta nos leva a compreender que o modelo de racionalidade técnica 

ou instrumental considera como elemento da formação de professores(as) a aplicação de 

teorias e nega qualquer possibilidade de utilizar-se a prática e a educação como elemento de 

criticidade, como espaço de produção de pensamento e de conhecimentos, e como 

posicionamento político. Nessa perspectiva, o Ensino da Arte é apenas um suporte para as 

aulas, direciona-se para técnicas descontextualizadas, ancoradas na concepção de que o 

professor(a) é alguém com habilidades especiais para atividades práticas da arte, desenho, 

pintura, produção tridimensional, dentre outras. 

 

 

 

1.2.2 A formação de professores(as) e a perspectiva crítico/reflexiva 

 

 

 Para inserirmos nossas reflexões acerca da formação de professores(as) na perspectiva 

crítico-reflexiva, buscamos compreender inicialmente o contexto no qual emerge esse 

paradigma da formação. Deparamo-nos, então, com as transformações iniciadas nas últimas 

décadas do século XX, sob a influência de vários campos, e tratadas com maior ênfase ainda 

nos primeiros anos do século XXI, nos inserindo em um período de transição paradigmática. 

Como destaca Silva (2001, p. 36), nesse contexto fronteiriço, “o que mais se faz são perguntas 

e o que menos se tem são respostas únicas, universas e permanentes”. 

Com as mudanças no campo político, econômico, científico, social e cultural, 

evidenciam-se o fenômeno da globalização, os avanços tecnológicos, as transformações no 

campo da informação e da produção de conhecimentos. Essas mudanças ecoaram em todos os 

campos, inclusive na educação, trazendo novos desafios para o(a) professor(a) inserido nesse 

contexto. Essas transformações têm levado os(as) professores(as) a romper com padrões, 
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modelos e fórmulas historicamente estabelecidas e, principalmente, fê-los(as) repensar e 

desconstruir concepções cristalizadas a respeito do ensinar, do aprender, dos modos de 

avaliar, da forma de perceber a educação por meio de um sistema complexo de relações. 

Inserindo-se nessa discussão, Imbernón (2006) destaca que, no século XXI, tanto os(as) 

professores(as), quanto as instituições formativas, precisam mudar seus modos de pensar e 

praticar, a fim de acompanhar as mudanças do contexto contemporâneo. Ainda somos 

levados(as) a refletir quando diz: 

 

A profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século XIX de 

mera transmissão do conhecimento acadêmico, de onde de fato provém, e que se 

tornou inteiramente obsoleta para a educação dos futuros cidadãos em uma 

sociedade democrática: plural, participativa, solidária, integradora.... (IMBERNÓN, 

id, p. 7). 

 

Ao discutir a formação de professores(as) na transição paradigmática, Cunha (2005) 

argumenta que essas transformações nos inserem em uma zona de fronteira, onde coexistem 

tanto características do paradigma dominante quanto do paradigma emergente/pós-moderno. 

Essa autora, partindo das contribuições de Boaventura de Souza Santos, nos esclarece sobre o 

paradigma emergente/pós-moderno e afirma que o mesmo começou a surgir a partir da 

percepção de que as formas de ver/analisar o mundo, postuladas pela ciência moderna, não 

eram suficientes para a compreensão e busca de soluções para os desafios postos na 

contemporaneidade. Nesse sentido, a educação crítica para a formação humana, no contexto 

pós-moderno, rompe com as concepções do paradigma instrumental, a disciplinarização e 

fragmentação do conhecimento, as regras e dicotomias, a formação centrada nos processos 

cognitivos, nas técnicas e reprodução. 

Defendendo essa mesma perspectiva teórica, Silva (2001, p. 39, grifos do autor), ao 

estudar na formação de professores(as), os professores como intelectuais reflexivos, afirma 

que “o professor como educador crítico precisa, ao se assumir como tal, organizar seu existir 

docente a partir da ética universal na ânsia de construir humanidades, sujeitos 

conscientemente históricos”. 

 Partindo desses pressupostos, debruçamo-nos sobre as contribuições dos teóricos que 

apresentam a formação de professores(as) na perspectiva das Teorias Críticas e Pós-Críticas, 

e, mais precisamente, nas contribuições propostas pelos estudos de Freire (2007a, 2007b), 

Souza (2009), Alarcão (1996), Schön (1992), Nóvoa (1999, 2006, 2008) e Zeichner (1993, 

2008). Esse coletivo de autores aponta para a formação de professores(as) numa perspectiva 
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oposta às concepções das Teorias Tradicionais da Educação, orientadoras do paradigma 

técnico da formação de professores(as). 

As teorias contemporâneas de educação, nas quais se insere a perspectiva 

crítico/reflexiva da formação de professores(as) – ancorado na transição entre as Teorias 

Críticas e Pós-Críticas – rompem com os princípios da racionalidade técnica, oferecem novas 

possibilidades de compreensão da prática pedagógica, vendo esta também como construtora 

de significados para os sujeitos envolvidos. Ao mesmo tempo, essas teorias dão outro enfoque 

às discussões no campo da educação, com as contribuições do paradigma que atende à 

formação humana, estabelecendo novos constructos, dentre eles, espaço para a 

conscientização, emancipação, resistência, poder, cultura, diálogo e reflexão, pois concebe 

o(a) professor(a) como produtor(a) de conhecimentos e não apenas como executor(a) dos 

conhecimentos já construídos. 

Partindo das contribuições de Giroux, compreendemos que, na contemporaneidade, o 

diálogo entre as Teorias Críticas e Pós-Críticas de Educação se complementam ao entenderem 

 

[...]o pensamento pós-moderno como parte de um projeto pedagógico mais amplo 

que assegura a primazia política, enquanto simultaneamente se une aos aspectos 

mais progressistas da modernidade. A pós-modernidade torna-se relevante na 

medida em que faz parte de um projeto político mais amplo no qual as relações entre 

modernidade e pós-modernidade são dialéticas, dialogantes e críticas (GIROUX, 

1996, p. 68, grifos do autor). 

 

Inserindo-se nessa discussão, Pimenta (2008, p. 29) apresenta a perspectiva 

crítico/reflexiva a partir da influência dos conceitos sobre o(a) profissional reflexivo na 

formação de professores(as). Traz, ao mesmo tempo, uma contribuição que se distancia do 

paradigma da racionalidade técnica e amplia a visão do(a) professor(a) como sujeito ativo do 

processo, quando apresenta esse(a) profissional como “um intelectual em processo contínuo 

de formação”, em busca de um pensamento autônomo e crítico. 

Ampliamos nossas reflexões a partir das contribuições sobre educação crítica, reflexão 

e formação docente, desenvolvidos pelo “último” Freire, expressão utilizada pelo professor 

Afonso Celso Scocuglia
7
, para situar principalmente a produção deste intelectual a partir dos 

anos 1990. Na visão de Scocuglia (2010, 2005, p. 32), Freire, em seu movimento de 

reconstrução teórico se fortalece como um “pedagogo pós-moderno progressista”, pois tem 

seus pressupostos amplamente estudados na literatura acadêmica e reconhecidos por suas 

contribuições às Teorias Críticas (Gadotti, 1996; Silva, 2009; Souza, 2009; Apple, 1998). Na 

                                                
7 Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba. 
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medida em que traz aportes para pensar a formação de professores(as) como uma questão 

humanizadora e social. 

Para Freire (2007a, p. 38), na formação de professores(as), é essencial a “reflexão 

crítica sobre a prática” à medida que se compreende o processo formativo como um 

“movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Sendo assim, esse 

autor propõe uma aproximação entre a teoria e a prática, entre a reflexão e a ação, de tal modo 

que o(a) professor(a) formador(a) possa proporcionar aos(as) estudantes, futuros 

professores(as), momentos de reflexão que lhes permitam 

pensar/aperfeiçoar/mudar/reorganizar suas próximas práticas e ações. Sobre isso, afirma: 

 

O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática. O seu distanciamento 

epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela aproximá-lo ao 

máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha da prática 
em análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade 

pela rigorosidade (FREIRE, 2007a, p. 39, grifos do autor). 

 

No sentido freireano, o constante movimento ocasionado pela interação necessária e 

dialética, jamais dicotomizante, entre a reflexão e a ação, entre teoria e prática, por meio do 

diálogo entre os sujeitos do processo formativo – professor(a) formador(a) e estudantes - é a 

base para a construção do conhecimento, conscientes de que o historicamente construído 

fornece subsídios para “intervir técnica, ética, estética, científica e politicamente” (Id, 2007b, 

p. 16). 

Ao mesmo tempo em que enfatiza a importância da reflexão, o referido autor também 

acrescenta outras atribuições que devem permear o processo formativo na perspectiva crítica 

ou “pós-modernamente progressista” da formação de professores(as), como o próprio Freire 

(ibid, p. 21) se denomina em um dos seus últimos escritos. Ressaltamos, a partir desse autor, a 

criticidade como elemento essencial à formação de professores(as), devendo ela estar presente 

tanto no sujeito formador como no sujeito em formação, orientando práticas, formas de olhar 

o contexto, escolhas teóricas, reconhecimento do outro enquanto sujeito portador de 

conhecimentos e de experiências. Nesse sentido, podemos compreender que na formação de 

professores(as) numa perspectiva pós-modernamente progressista, a criticidade ética é 

fundamental para o “avanço da prática e da reflexão teórica” (FREIRE, 2007b, p. 61). 

Dialogando com o pensamento freireano, João Francisco de Souza promove reflexões 

sobre a formação de professores(as) em Pedagogia: 
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[...] a Pedagogia, como campo de saber que toma como seu objeto o fenômeno 

social de formação humana do sujeito humano, denominado Educação, é uma 

reflexão e, consequente, teoria dos problemas socioeducacionais, de suas 

possibilidades e limites, bem como das exigências a serem enfrentadas na prática 

educativa (SOUZA, 2009, p. 33). 

 

A partir da reflexão acima, percebemos que o autor vê a Pedagogia como uma teoria 

da formação humana, que ocorre não apenas, mas também, na formação inicial, propondo 

concepções e possibilidades de ações a serem transpostas para o campo educacional, por meio 

do diálogo entre a teoria e a prática. Para esse autor, a teoria pode ser orientadora de uma 

prática, sendo possível, por meio da observação de uma prática, compreender a teoria na qual 

está amparada. Sobre isso afirma: “a prática é uma teoria em ação” (Id, ibid, p. 57). 

Enriquecendo nossa incursão no campo da formação de professores(as) na perspectiva 

crítico/reflexiva, defendida por parte dos cursos de formação inicial em Pedagogia, temos, a 

partir dos anos 1980, as contribuições do professor americano Donald Schön. Esse autor, que 

inicialmente elaborou suas reflexões sobre o profissional reflexivo tendo como foco as áreas 

de arquitetura, desenho e engenharia, posteriormente, com a publicação do artigo “Formar 

Profissionais Reflexivos”, no livro de António Nóvoa, amplia sua teoria para a formação de 

professores(as). 

Donald Schön, inspirado no conceito de reflexão desenvolvido por John Dewey, 

critica a racionalidade técnica e propõe a formação de profissionais reflexivos e produtores de 

conhecimentos sobre a prática. 

Debatendo com profundidade teórica as contribuições de Schön para a formação de 

professores(as), Alarcão (1996, p. 11) afirma que, para esse autor, a reflexão é “a via possível 

para um profissional se sentir capaz de enfrentar as situações sempre novas e diferentes com 

que vai deparar na vida real e de tomar as decisões apropriadas nas zonas de indefinição que a 

caracterizam”. No entanto, para que o profissional tenha em sua prática docente esse tipo de 

competência, é preciso que sua formação seja pautada em um espaço aberto para a mesma, a 

partir de situações que o aproximem da prática sob a orientação do(a) professor(a) 

formador(a), propiciem-lhe uma visão ampliada e múltipla para diversos aspectos do campo 

de atuação e levem-no(a) a rever e reorganizar suas concepções pelo diálogo necessário na 

relação professor(a) formador(a)/estudantes, promovendo novas reflexões sobre o processo 

vivenciado de construção do conhecimento. 

 Para Schön (1992), na prática dos bons profissionais, são evidenciados conhecimentos 

que se revelam nas suas ações sem que tenham sido pensados previamente. Nesse contexto, 

surgem noções fundamentais do seu pensamento: conhecimento na ação, reflexão na ação, 
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reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Conhecimento na ação é o 

conhecimento dinâmico percebido durante a realização da ação. A reflexão na ação é aquela 

feita no mesmo tempo em que a ação é realizada, ou seja, ocorre simultaneamente à ação, 

podendo nos levar a modificar o que está sendo feito, ao mesmo tempo em que se reflete 

sobre o que está sendo feito. A reflexão sobre a ação se dá quando reorganizamos novamente 

a ação, refletindo sobre ela (mentalmente) para analisá-la e tomar novas decisões. Sobre essas 

duas últimas ações, Alarcão (1996) chama atenção para o fato de que, mesmo para Schön, é 

tênue a diferença existente entre esses momentos de reflexão distintos. 

 Por fim, em Schön (1992), a reflexão sobre a reflexão na ação ultrapassa as duas ações 

anteriores, levando os sujeitos do processo formativo – professores(as) formadores(as) e 

estudantes - a avançar no desenvolvimento e na construção de conhecimentos, levando-os a 

projetar ações, a compreender os problemas futuros do campo de trabalho e a buscar novas 

soluções. 

 Orientando-se pela mesma perspectiva epistemológica, buscamos referência nos 

debates promovidos por António Nóvoa, estudioso da formação de professores(as) que 

discute o ensino como uma atividade reflexiva e que tem influenciado a formação de 

professores(as) no Brasil, principalmente a partir da década de 1990. 

 Nóvoa (2006) debate a necessidade de uma formação fundamentada na valorização da 

reflexão sobre a prática. Para tanto, situa sua discussão teórica a partir dos anos 1980, período 

em que se fortalecem os debates acerca da qualidade da educação em busca pelo 

desenvolvimento de capacidades e atitudes reflexivas, pela descentralização do ensino e 

questões relacionadas com a avaliação institucional. 

 Os aportes discursivos desse autor apontam para uma concepção reflexiva da 

formação docente, que define a experiência da prática como o lugar de produção da 

consciência crítica e formativa do(a) professor(a). Nesse sentido, dialoga com Freire (2007a, 

p. 68) segundo o qual: “como professor preciso me mover com clareza na minha prática. 

Preciso conhecer diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode 

tornar mais seguro no meu próprio desempenho”. 

 Também reconhecemos em Nóvoa uma preocupação com a formação humanizadora, 

quando destaca a necessidade de considerar o(a) professor(a) como pessoa, e enquanto 

pessoa, ser de experiências. Sobre isso afirma que:  

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 
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de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1992, p. 25). 

 

 Aproximando o debate do contexto atual, esse autor considera o(a) professor(a) como 

“pedra fundamental da nova sociedade do conhecimento”; para tanto, ressalta que o processo 

formativo desse profissional não pode limitar-se à sua área específica de conhecimento 

(NÓVOA, 2008, p. 227). 

 Intentando caminhar na busca de solução para os dilemas da formação de 

professores(as), esse autor propõe aos cursos de formação desenvolver três famílias de 

competências, base para uma formação docente que situa o(a) professor(a) como sujeito e 

objeto da formação. Essas competências são as seguintes: saber relacionar e saber relacionar-

se, saber organizar e saber organizar-se, saber analisar e saber analisar-se. 

 A primeira competência - saber relacionar e saber relacionar-se - remete à necessidade 

de a formação possibilitar aos docentes uma intervenção técnica e política nos debates sociais 

e culturais, visando a um constante trabalho próximo às comunidades locais. A segunda 

competência - saber organizar e saber organizar-se -, de acordo com o autor, refere-se à 

autonomia e envolve os sujeitos, professores(as) e estudantes, na busca de  atitudes e na 

definição das práticas, na tentativa de refletir continuamente sobre o trabalho escolar e 

profissional. Sobre a terceira competência - saber analisar e saber analisar-se –, que se refere 

ao dilema do conhecimento, António Nóvoa discorre sobre a superficialidade do(a) 

professor(a) ao se ater apenas à sua área do conhecimento específica, e, sobretudo, sobre o 

fato de isso ocorrer sem a reflexão. 

Nesse sentido, o processo de reflexão para esse autor, assim como vemos em Schön e 

em Freire, é fundamental para a formação de professores(as), pois, conforme postula,  “no 

caso dos docentes, também devemos admitir a impossibilidade de um conhecimento que não 

se construa a partir de uma reflexão sobre a prática”. Em outras palavras, estudar, pesquisar, 

investigar a prática e refletir sobre ela é, na visão do autor, “o único meio de resolver o dilema 

do conhecimento” (NÓVOA, 2008, p. 232).  

 Também trazendo contribuições para a discussão contemporânea acerca da formação 

de professores(as), temos os debates promovidos por Kenneth Zeichner (1993, 2008). Esse 

autor critica o modo como as reformas educacionais e, consequentemente, a formação de 

professores(as), no mundo todo, tem se apropriado do termo “reflexão”, o que tem gerado 

confusões e incompreensões. Para Zeichner, os debates acerca da reflexão na formação de 

professores(as) é uma reação à visão do professor como sujeito passivo, técnico e simples 

executor de planos pensados e gestados do/no centro para a periferia. Sendo assim, o 
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movimento do professor reflexivo reconhece esse profissional com o seu papel ativo “na 

formulação tanto dos propósitos e objectivos do seu trabalho, como dos meios para os atingir; 

isto é, o reconhecimento de que o ensino precisa de voltar às mãos dos professores” 

(ZEICHNER, 1993, p. 16). 

 Ao mesmo tempo em que reconhece a importância da reflexão na formação de 

professores(as), Zeichner critica a proposta de formação reflexiva discutida por Schön, tendo 

em vista que acredita que a prática reflexiva vai além do contexto limite da sala de aula, pois 

envolve também a reflexão acerca do contexto institucional e dos condicionantes sociais. 

Desse modo, podemos afirmar que as proposições de Schön são ampliadas com as ideias de 

Zeichner (1993, 2008) para quem o professor reflexivo tem em seu ensino e nas condições 

sociais que o influenciam, o cerne das suas reflexões. Esse autor adverte, contudo, que a 

reflexão do professor(a) em suas ações isoladas dentro do ambiente institucional não são 

suficientes para os avanços necessários ao campo. 

 Em seus debates teóricos, Zeichner também chama atenção para a necessidade de 

considerarem-se as condições históricas, sociais e institucionais como determinantes para a 

compreensão que os(as) professores(as) têm de si, dos sujeitos em formação e de suas 

necessidades de aprendizagem. Nesse sentido, dialoga com as discussões de Freire (2007b, p. 

48) segundo o qual: “a prática que é social e histórica, mesmo que tenha uma dimensão 

individual, se dá num certo contexto tempo-espacial e não na intimidade das cabeças das 

gentes”. Isso nos permite afirmar que a prática formativa precisa considerar os contextos que 

a envolvem, sobretudo o dos sujeitos. 

 Ao discutir sobre a formação de professores(as) na perspectiva crítico/reflexiva, Paiva 

(2003) defende que “a perspectiva de reflexão na prática concebida por Zeichner é orientada 

para a busca da reconstrução social. Dentro deste enfoque, a escola e a formação do(a) 

professor(a) são elementos centrais no processo de consecução de uma sociedade mais justa”. 

Partindo, então, das considerações apresentadas, podemos afirmar que a concepção de 

formação docente elaborada por Zeichner tem como eixos orientadores da formação: “a 

formação cultural, o estudo crítico e a análise reflexiva da própria prática” (PAIVA, 2003, p. 

58). 

 Buscando conexões entre a discussão promovida pelos autores supracitados e o 

discurso legal que norteia a formação de professores(as), podemos considerar que a proposta 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, converge para o debate atual, tanto no que se refere à reflexão, quanto com 

relação à pesquisa, sendo ambas tratadas como elementos imprescindíveis à formação. 
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 No que se refere à reflexão, esse Documento estabelece no Parágrafo Único, do Artigo 

5º, que os Projetos Políticos Pedagógicos de cada curso devem levar em consideração que “a 

aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser traduzido 

pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema como uma das 

estratégias didáticas privilegiadas” (BRASIL, 2002, p, 2). 

 Com relação à pesquisa, esse mesmo Documento legal destaca, no inciso III do Artigo 

3º, o qual trata da formação de professores(as) para atuarem nas diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, que essa formação deverá considerar os seguintes princípios 

como norteadores para o exercício profissional: “a pesquisa, com foco no processo de ensino 

e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los 

para a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento” (BRASIL, 2002, 

p. 2). 

 Discutindo a pesquisa na formação de professores(as), Marli André (2005), no artigo 

“O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores”, apresenta tensões e 

convergências existentes entre o debate trazido pelo discurso oficial, representado pelo 

documento supracitado, e a forma como a pesquisa tem sido considerada nos cursos de 

formação. Segundo a autora, esse documento considera a pesquisa como “elemento essencial 

na formação profissional do professor” e destaca que o mesmo, no que se refere a alguns 

aspectos, está em “sintonia com os pontos enfatizados pelas literaturas nacional e estrangeira 

e pelos debates da área” (ANDRÉ, 2005, p. 66). Ao mesmo tempo, essa estudiosa ressalta que 

a pesquisa 

 

[...] vai muito além da questão do professor pesquisador/reflexivo, que ora é vista 

como panacéia, ora como impossibilidade. Requer, por um lado, que se considere a 

existência de várias modalidades de articulação entre ensino e pesquisa na formação 
docente e, por outro lado, que se reconheça a necessidade de condições mínimas 

para que o professor possa aliar a investigação a seu trabalho cotidiano (Id, ibid, p. 

62). 

  

 Ao olharmos mais especificamente para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, e para a relação dele com o objeto do nosso 

estudo, vemos que as DCN/Pedagogia estão orientadas pela mesma perspectiva. Desse modo, 

ao reconhecerem o Ensino da Arte como um dos campos de conhecimentos necessário à 

formação de professores(as), convergem para a perspectiva da formação humana, que 

reconhece os sujeitos com suas histórias, vivências, experiências, incompletudes, portanto, 

como seres inacabados. Nesse sentido, o Ensino da Arte, como elemento dessa formação, 
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contribui significativamente para o reconhecimento de si, enquanto sujeito situado em um 

espaço histórico/social/cultural/político/econômico, capaz de conhecer outras culturas, outras 

vivências, outras formas de ver, reconhecer e perceber o mundo pela arte, pelo 

(re)conhecimento do acervo artístico da humanidade e pelo (re)conhecimento da produção 

contemporânea presente nos diversos espaços: museus, galerias, mercados, feiras, mídia 

impressa, imagens em movimento, dentre tantas possibilidades de leitura de mundo 

existentes. 

 A partir do exposto, podemos inferir que os debates recentes – proporcionados tanto 

pelos estudiosos, quanto pelo discurso legal – voltados para a formação de professores(as)  

conforme a perspectiva crítico/reflexiva, convergem e oferecem subsídios para pensar sobre a 

formação numa perspectiva mais ampla, não compartimentada – voltada para a construção de 

um pensamento político, crítico, reflexivo, que considera o contexto social e cultural, e que 

considera, também, os sujeitos do processo formativo, professores(as) e estudantes/futuros 

docentes, em sua diversidade e com suas experiências diversas. 

 Destarte, as reflexões aqui registradas nos orientam no sentido de compreender o 

diálogo que a formação de professores(as) e, mais especificamente, que a Formação Inicial 

em Pedagogia tem mantido com o debate legal e com os autores que se debruçam sobre um 

paradigma que rompe com o tradicional, sem desconsiderar o historicamente construído, mas 

tomando-o como referência para novas elaborações dos processos formativos numa 

perspectiva crítico-reflexiva da formação de professores(as). 

 Por compreendermos que o objeto do nosso estudo pede uma reflexão sobre currículo, 

apresentaremos a seguir as discussões acerca dessa temática, debruçando-nos com maior 

intensidade nas perspectivas mais contemporâneas para o estudo deste campo, eixo orientador 

da formação de professores(as).  

 

 

1.2.3 O Currículo na Formação Inicial 

  

 

Vive-se um tempo em que verdades se desvanecem, certezas se enfraquecem, 

dúvidas se acumulam, ambigüidades se exarcebam, caminhos se multiplicam 

(MOREIRA, 2005, p. 29). 

 

 Nossa imersão nas reflexões sobre as perspectivas atuais acerca do Currículo nos 

apresenta esse campo permeado por questões sociológicas, políticas, epistemológicas e 
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pedagógicas. Como nos sugere o autor que abre nossa discussão, Moreira (2005) estamos em 

um período em que as verdades são contestadas, as barreiras são diluídas e novos 

questionamentos surgem, trazendo rebatimentos para as Teorias Educacionais em um sentido 

mais amplo, e para as Teorias do Currículo, de forma mais específica. Isso contribui, no caso 

da presente pesquisa, para (re)elaborações acerca do currículo na formação inicial em 

Pedagogia. 

 Historicamente, podemos encontrar diferentes teorias que definem o currículo de 

forma muito específica, revelando discursos que contribuem para nossa compreensão acerca 

do tipo de formação e de pessoa que se pretende formar. Nesse sentido, adentrar no estudo das 

Teorias do Currículo nos leva a compreender a concepção de ensino e de aprendizagem 

subjacente, os conhecimentos e saberes relevantes, o tipo de formação validada em cada 

teoria. De acordo com Silva (1995, p. 7), ao tentarmos realizar uma análise histórica do 

currículo, é possível perceber “rupturas e disjunturas, surpreendendo, na história, não apenas 

aqueles pontos de continuidade e evolução, mas também as grandes descontinuidades e 

rupturas”. Concordamos com o referido autor e buscamos conhecer a história do currículo, 

não apenas para fazer comparações com o que temos como referência no contexto atual, mas, 

sobretudo, para refletirmos acerca do currículo enquanto componente social e cultural 

historicamente influenciado, o que implica a necessidade de, a partir dessa história, pensarmos 

sobre o objeto do nosso estudo, o Ensino da Arte nos cursos de Pedagogia.  

Silva (2009) discute três Teorias do Currículo que influenciaram e ainda influenciam a 

educação brasileira e a formação de professores(as), a saber: Teorias Curriculares 

Tradicionais,  Teorias Curriculares Críticas e Teorias Curriculares Pós-Críticas. Esse autor 

entende que existe uma ruptura entre as Teorias Críticas e as Teorias Tradicionais, mas há 

entre as Teorias Críticas e Pós-Críticas uma continuidade, ou seja, existe uma ampliação do 

debate nas Teorias Pós-Críticas. 

 Para Silva (Ibid, p. 16), as Teorias Tradicionais são “teorias neutras, científicas, 

desinteressadas”, aceitam o “status quo, os conhecimentos e os saberes dominantes”, 

concentram-se na técnica, enfatizam a organização do currículo, o ensino, a aprendizagem, a 

avaliação, a metodologia, a didática, a organização, o planejamento, a eficiência e os 

objetivos. Essas teorias partem do princípio de que existem saberes dominantes que 

determinam o que deve ser ensinado e como deve ser ensinado, e adotam técnicas 

comprovadas cientificamente para a aplicação dos conteúdos. 

 Em sua visão crítica, Giroux (1988) argumenta que na perspectiva tradicional, o 

conhecimento não é criticado, não é investigada a forma de seleção dos conteúdos, os 
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interesses e o que os torna importantes para serem aprendidos. Além disso, os conhecimentos 

são organizados de forma hierárquica, desconsiderando as diversidades e os interesses dos(as) 

estudantes, pauta-se em questões de ordem, controle, gerenciamento, não se busca relacionar 

os conhecimentos com experiências e vivências dos sujeitos envolvidos, ou seja, 

desconsidera-se o capital cultural como base para a construção de conhecimentos e vê-se o 

professor como um funcionário burocrático. Ainda é possível perceber nessa perspectiva que, 

por trás de práticas igualitárias, estão os propósitos de uma trama ideológica que visa manter a 

tradição e a cultura dominante, desconsiderando as diferenças culturais e as relações 

assimétricas. 

 Também tratando com maior agudeza as questões do currículo, Giroux afirma que as 

abordagens curriculares na concepção tecnocrática e instrumental 

 

[...] são pedagogias de gerenciamento porque as principais questões referentes à 

aprendizagem são reduzidas ao problema da administração, isto é, como alocar 

recursos (professores, estudantes e materiais) para produzir o número máximo de 

estudantes...diplomados dentro do tempo designado (1997, p. 160). 

 

A partir do exposto, inferimos que a forma como as teorias curriculares são 

consideradas influencia todos os campos da educação; logo, a formação de professores(as). 

As implicações do currículo tecnocrático na formação inicial de professores(as) reflete na 

forma como este profissional é reconhecido: como técnico, funcionário pedagógico e sujeito 

incapaz de participar e tomar decisões políticas e curriculares, tendo em vista que é apenas um 

executor de ideias, planos, metas e estratégias pensados por outros mais capazes. Visando-se à 

eficácia a partir dos conhecimentos universais, historicamente formalizados e embasados na 

hegemonia instrumental, nega-se a autonomia do(a) professor(a) e qualquer possibilidade de 

crítica. 

Assim, o debate teórico nos leva a compreender que as Teorias Tradicionais do 

Currículo fundam-se na perspectiva do paradigma dominante, segundo o qual o professor é 

visto apenas como um transmissor dos conhecimentos pensados e gestados pela ciência; 

portanto, são teorias de aceitação, controle, ajuste e adaptação. Isso implica afirmar que essas 

teorias silenciam e negam qualquer possibilidade de pensamento crítico e de questionamentos. 

 Vale ressaltar que a concepção de currículo na perspectiva tradicional, racionalista e 

técnico, tem como herança as contribuições de Ralph Tyler, estudioso americano que 

influenciou fortemente as primeiras discussões sobre esse campo, ainda na década de 1920, 
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período em que a educação estava preocupada com a formação de massas, do trabalhador, 

seguindo um modelo industrial, mecânico. 

 Tyler (1974) apresenta o currículo numa perspectiva técnica, com objetivos bem 

definidos, dividido em etapas e com apresentação de resultados que pudessem 

expressar/medir, com precisão e rigor, se os objetivos foram alcançados. Nessa perspectiva o 

currículo é um manual que define todo o desenvolvimento da instituição, e sua aplicação 

rigorosa resulta necessariamente em bons resultados. Podemos afirmar, então, que o modelo 

proposto por Tyler atendia às necessidades da época, período em que a visão tecnicista, ligada 

às práticas tayloristas do início do século XX, levavam para a educação concepções 

desenvolvidas no campo da produção fabril. 

O estudo empreendido por Goodson (1995) sobre a teoria e a história do currículo, nos 

leva a compreender as influências americanas sobre as primeiras teorias curriculares e discute 

a visão tecnicista, levada ao campo da educação. Assim afirma que, com a influência de 

Tyler, os estudiosos do currículo recorreram a investigações voltadas para o teste, a 

comprovação e a aplicação de técnicas seguindo os princípios do modelo racionalista, 

cientificista, mensurável e detentor da verdade absoluta, norteando por muitos anos o campo 

do currículo. 

 No que se refere ao Ensino da Arte, Tyler (1974) apresenta a visão dos especialistas na 

área de Artes Plásticas e as implicações dessa visão no campo do currículo. Desse modo, 

destaca funções que a disciplina relacionada a essa área pode desempenhar na educação geral 

e ressalta 

 

[...] a contribuição que a arte tem trazido às vezes para o alívio de tensões mediante 

a expressão simbólica. A confecção de objetos no atelier e na oficina, bem como a 
expressão pela dança e pela música, são conhecidas de longa data como 

oportunidades de expressão pessoal e alívio de tensões, muito importantes em 

promover a melhor integração de alguns jovens (1974, p. 27, grifos do autor). 

  

Por outro lado, reforça a ideia de que a “função educacional da arte é o 

desenvolvimento da competência técnica como um meio de adquirir habilidade artística em 

pintar, desenhar, compor música ou cultivar alguma outra forma artística que possa ter 

significado e relevância para o estudante de arte” (Id, ibid, p. 28). Isso nos leva a pensar o 

caráter dado ao Ensino da Arte a partir da visão a-crítica e a-histórica, uma vez que é utilizado 

para “conter” os(as) estudantes ou para trabalhar técnicas variadas, de forma a compor um 

repertório de produções dos sujeitos em formação. 
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 Ainda no início do século XX, John Dewey, com sua vertente mais progressista e 

crítica, se opõe à educação tradicional e propõe um currículo voltado para questões 

democráticas, considerando as experiências e interesses das crianças e dos jovens. No entanto, 

suas ideias não exerceram ampla influência na formação de professores(as), ficando mais 

restritas às práticas nas escolas. Vale destacar que esse estudioso, mesmo se opondo à 

concepção tradicional de educação, insere-se nessa perspectiva por compreender a educação 

como integradora, uma vez que defende a integração do sujeito na sociedade, sem questionar 

os fundamentos da mesma. Suas considerações, contudo, influenciaram vários pensadores que 

discutem questões acerca da formação de professores(as) na contemporaneidade, entre eles, 

Freire, Schön, Zeichner, autores já referendados no presente estudo. 

 Para Santiago (2006, p. 73-74) o currículo “evoluiu de um campo eminentemente 

técnico – com preocupações centradas na organização e desenvolvimento do conhecimento e 

tem Tyler como representante de maior repercussão no Brasil – para um campo 

multidimensional”.  

 Tecendo conexões entre as Teorias Tradicionais do Currículo e a historicidade dos 

cursos de Pedagogia, tratados no início da presente seção, inferimos que, por muito tempo, no 

currículo prescritivo dos cursos de Pedagogia no Brasil, o Ensino da Arte não foi visto como 

conhecimento necessário para a formação de professores(as) capazes de “ajudar as novas 

gerações a compreender o mundo que as cerca, conhecer-lhe sua história, promover valores e 

utopias” (BERTICELLI, 2005, p. 166). 

 Como entendemos que o currículo indica que sujeito se deseja formar, podemos 

afirmar que a negação e a omissão histórica do Ensino da Arte na formação inicial em 

Pedagogia refletem a supressão do caráter crítico e da leitura de mundo como elementos 

necessários à formação do futuro docente. Não podemos negar que os interesses políticos 

dominantes, apesar de levantarem a bandeira da importância da alfabetização, negavam e 

suprimiam possibilidades de uma formação de sujeitos críticos. Nesse aspecto, ratifica-se a 

ausência do Ensino da Arte nas escolas e na formação inicial em Pedagogia, uma vez que essa 

formação estava atrelada a um projeto político e educacional que limitava e reduzia as ações 

dos(as) profissionais a técnicos e reprodutores a-críticos de conhecimentos. 

 As Teorias Críticas do Currículo começam a aparecer no cenário educacional apenas 

na década de 1960, influenciadas pelo movimento de reconceptualização. Segundo Silva 

(2009, p. 37), esse movimento, ao dialogar com as teorias críticas e sociais, “exprimia uma 

insatisfação crescente de pessoas do campo do currículo com os parâmetros tecnocráticos”. 

Moreira esclarece essas considerações ao apresentar o movimento de reconceptualização e 
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nos prepara para compreender a influência desse movimento nas Teorias Críticas do 

Currículo, quando afirma que ele propõe a 

 

[...] rejeição do caráter prescritivo prevalente, da certeza da não-neutralidade das 

decisões curriculares; da visão de que escola e currículo não podem ser analisados 

sem referência aos contextos mais amplos que os envolvem; bem como da crença na 

importância da escola no processo de construção de uma sociedade mais 

democrática e mais justa (2005, p. 20). 

 

 A partir do exposto, inferimos que as Teorias Críticas surgem como “teorias da 

desconfiança, questionamento e transformação radical”. São, pois, teorias da reflexão e 

evidenciam categorias e conceitos não admitidos pelas Teorias Tradicionais, tais como: 

ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de 

produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto, resistência (SILVA, 

2009, p. 37). 

No período de transição entre as Teorias Tradicionais e as Teorias Críticas, estudiosos 

de vários países, ao mesmo tempo, elaboravam suas discussões, entre eles: Michael Young e 

Paulo Freire. Esses autores estruturam suas primeiras discussões a partir de uma análise 

marxista, estabelecendo relações entre economia e educação, economia e escola.  

 Ampliando as discussões fomentadas por Dewey, Michael Apple, como representante 

da tradição crítica e progressista, critica o modelo de currículo tradicional e técnico, defendido 

por Tyler, e afirma que  

 

O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de conhecimentos, que de 

alguma forma aparece nos livros e nas salas de aulas de um país. Sempre parte de 

uma tradição seletiva, da seleção feita por alguém, da visão que algum grupo tem do 

que seja o conhecimento legítimo (APPLE, 2001, p. 53). 

 

 Apple questiona o currículo e o conhecimento escolar, percebe o currículo como um 

campo de conflitos, em que diferentes forças atuam, com suas relações de poder daqueles que 

determinam os conhecimentos legítimos. Conforme afirma: 

 

O que conta como conhecimento, as formas nas quais ele está organizado, quem tem 

o poder de ensiná-lo, o que conta como demonstração apropriada de sua 

aprendizagem e – um aspecto tão crítico quanto os anteriores – a quem é permitido 

fazer todas essas questões e respondê-las, tudo isto faz parte de como a dominação e 

a subordinação são reproduzidas e alteradas nesta sociedade. (Id, ibid, p. 54) 

 

 Esse autor, com sua visão sociológica crítica de currículo, questiona os conhecimentos 

elencados; o porquê de esses conhecimentos serem elencados; os interesses subjacentes à 
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seleção dos conhecimentos escolhidos; as relações de poder envolvidas nessa seleção. 

Também nos chama atenção para a necessidade de compreender que, implícitas na história da 

educação apresentada e que se parece com tantas histórias por nós vividas, estão as teorias 

sociais progressistas que determinam e orientam professores(as) e demais sobre o que é 

sociedade e que tipo de sociedade é considerada ideal. 

 Para Silva (2009), os questionamentos levantados por Apple contribuem para a 

construção de uma visão politizada da teorização sobre o currículo, levando-nos a pensar 

sobre a estreita relação existente entre currículo e poder. 

 No Brasil, a Teoria Curricular Crítica começa a ganhar adeptos a partir dos anos 1970, 

período da abertura política e das primeiras ideias progressistas no campo educacional, em 

que se destacavam muito mais a denúncia e o questionamento sobre a educação tecnicista da 

época. 

 Dialogando inicialmente com a perspectiva crítica, Paulo Freire, na obra Pedagogia do 

Oprimido, partindo de uma influência dos debates marxistas, insere-se no debate sobre o 

currículo elencando duas categorias até então negligenciadas, opressor e oprimido. Para ele, 

são esses sujeitos ativos e passivos, respectivamente, do ato educativo alienante. Para Silva 

(2009, p. 58), a educação bancária criticada por Freire sintetiza sua discussão sobre o 

currículo, uma vez que ele percebe que essa discussão expressa a “visão epistemológica que 

concebe o conhecimento como sendo constituído de informações e de fatos a serem 

simplesmente transferidos do professor para o aluno”. Ao realizar essa crítica, Freire propõe 

uma visão oposta, a de educação problematizadora. 

 Do ponto de vista do currículo, Freire (2005) critica a educação tradicional, verbalista, 

bancária e questiona o que significa conhecer e como deve ser o currículo. Discute um 

currículo que se relacione estreitamente com a vida e com as experiências dos(as) 

educandos(as). Desse modo, propõe um currículo organizado por temas geradores, que são os 

conteúdos extraídos do universo da experiência dos(as) educandos(as). 

Inferimos, então, que a relevância dada por Freire à experiência se deve, sobretudo, à 

sua aproximação das ideias Deweyanas. No entanto, Freire se distancia de Dewey ao defender 

uma educação crítica, que questiona a sociedade, visando transformá-la. Para Santiago (2006), 

isso se dá por uma formação voltada para a humanização. Nesse sentido, a autora traz uma 

reflexão que amplia nossa visão de currículo, pois, segundo ela: 

 

[...] pensar o currículo na perspectiva freireana é, antes de tudo, reconhecer os 

sujeitos da educação como sujeitos capazes de construir o conhecimento e não como 

consumidores. É relacionar-se com os sujeitos da educação como seres históricos, 
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situados, de relação, críticos, criativos e curiosos cujos conteúdos da educação 

emergem da análise da realidade política e social (Id, ibid, p. 76). 

 

 Também contribuindo para o debate proposto pelas Teorias Críticas do Currículo, 

temos as contribuições de Henry Giroux. Segundo Moreira (2005) e Silva (2009), Giroux 

recebe influências das discussões trazidas pela Escola de Frankfurt
8
. Isso se evidencia em suas 

críticas à racionalidade técnica e ao positivismo, dominantes no campo educacional e mais 

especificamente, no campo do currículo. 

 Giroux (1988, 1997), indo de encontro à visão tradicional, tecnocrática, conforme 

registrado anteriormente, apresenta as teorias que veem criticamente o ensino e o currículo, e 

propõe o que denomina de pedagogia radical. Essas teorias reconhecem as escolas como 

locais de reprodução da sociedade/cultura dominante, mas também veem a possibilidade de 

formação de sujeitos ativos e críticos. Nesse sentido, as escolas são locais de instrução e 

cultura. Ao mesmo tempo, esse autor influencia os debates atuais ao reconhecer o(a) 

professor(a) como intelectual transformador, e ao apresentar os aspectos políticos da prática 

pedagógica, apontando a importância do(a) professor(a) nas decisões acerca do planejamento 

da prática. 

 Em suas primeiras discussões acerca do(a) professor(a) como intelectual 

transformador, como sujeito capaz de produzir conhecimentos não dicotomizantes entre teoria 

e prática, afirma:  

 

Esta é uma questão crucial porque, ao se argumentar que o uso da mente é uma parte 

básica de toda atividade humana, nós dignificamos a capacidade do homem para 

integrar pensamento e prática e, ao fazer isso, desvelamos o núcleo daquilo que 

significa considerar os professores como atores reflexivos (GIROUX, 1988, p. 21). 

 

 Essas reflexões nos permitem assinalar que existe uma marca freireana na base do 

pensamento de Giroux, conforme ele mesmo esclarece: “Freire oferece a possibilidade para a 

organização de experiências pedagógicas em formas e práticas sociais que falam para 

desenvolver modos – de aprendizagem e de luta – mais críticos, dialógicos, questionadores e 

coletivos” (GIROUX, 1988, p. 81). 

 Também buscando a relação entre o pensamento freireano e as contribuições de 

Giroux, Silva (2009) acrescenta que, 

 

                                                
8 De acordo com Silva, T. T. (2009, p. 52), a Escola de Frankfurt “fornecia uma crítica à epistemologia implícita 

na racionalidade técnica que podia ser prontamente aplicada à crítica tanto das perspectivas dominantes sobre o 

currículo, quanto ao próprio currículo existente”. 



61 

 

Por um lado, a concepção libertadora de educação de Paulo Freire e sua noção de 

ação cultural forneciam-lhe as bases para o desenvolvimento de um currículo e de 

uma pedagogia que apontavam para possibilidades que estavam ausentes nas teorias 

críticas da reprodução então predominantes. Por outro lado, embora Paulo Freire 

salientasse a importância da participação das pessoas envolvidas no ato pedagógico 

na construção de seus próprios significados, de sua própria cultura, ele não deixava 

de enfatizar também as estreitas conexões entre a pedagogia e a política, entre a 

educação e o poder. A crítica que Freire faz da educação bancária e sua concepção 

do conhecimento como um ato ativo e dialético também combinavam com os 

esforços de Giroux em desenvolver uma perspectiva de currículo que contestasse os 

modelos técnicos então dominantes (p. 55, grifos do autor). 

 

Ainda na década de 1970 e até a década de 1980, iniciando na Grã-Bretanha e na 

França, evidencia-se o movimento da Nova Sociologia da Educação, também chamada de 

Nova Sociologia do Currículo, movimento que se insere nas Teorias Críticas do Currículo e 

que no Brasil ganhou força apenas na transição entre as décadas de 1980 e 1990. Dentre os 

estudiosos preocupados com a relação entre as questões sociais e o processo educacional, 

destacamos, Forquin (1993), Santomé (1995) e Bernstein (1996). 

Esses autores convergem seus debates para questionamentos acerca da escolha das 

disciplinas que integram o currículo; os valores implícitos nessas disciplinas; as pessoas que 

tomam as decisões acerca dos conteúdos que integram o currículo; o discurso pedagógico que 

fundamenta o currículo; os códigos implícitos nos discursos das grandes agências; o currículo 

oculto. 

Mais especificamente sobre o currículo oculto, Santomé (1995) nos revela que esse 

currículo constitui tudo que está implícito no ato pedagógico, desde a organização das salas, 

até as atitudes dos sujeitos envolvidos. Recorremos ainda à compreensão de currículo oculto 

trazida por Silva (2009, p. 78), segundo o qual: 

 

Para a perspectiva crítica, o que se aprende no currículo oculto são 
fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e orientações que permitem 

que crianças e jovens se ajustem da forma mais conveniente às estruturas e às pausas 

de funcionamento, consideradas injustas e antidemocráticas e, portanto, 

indesejáveis, da sociedade capitalista. Entre outras coisas, o currículo oculto ensina, 

em geral, o conformismo, a obediência, o individualismo. 

  

Ainda contribuindo para ampliar nossa visão acerca do currículo oculto, Giroux e 

Penna (1997, p. 65) apontam que, enquanto o currículo oficial apresenta “objetivos afetivos e 

cognitivos declarados”, o currículo oculto está radicado nos aspectos cotidianos da sala de 

aula e geralmente, não são percebidos por professores(as) e estudantes, englobando questões 

de grupos, elogios, aprovação, poder e reprovação exercidos pelo(a) professor(a). 
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Uma vez que compreendemos as Teorias Curriculares Pós-Críticas como uma 

continuação/ampliação dos debates propostos pelas Teorias Curriculares Críticas, inserimo-

nos nas reflexões acerca das contribuições trazidas por essa perspectiva, evidenciada mais 

amplamente entre as décadas de 1980 e 1990, período em que os debates no campo 

educacional se intensificam no mundo todo. Segundo Berticelli (2005, p. 171), apenas no 

final da década de 1980 é que se superou no Brasil a concepção de currículo como “elenco de 

disciplinas ou listagem de conteúdos e se pensou no sentido de que todas as atividades da 

escola são significativas para o saber do aluno, para sua apropriação de conhecimento”. 

Situando seus debates na perspectiva pós-crítica, Moreira (2005, 2009, p. 7) apresenta 

elementos para pensar-se sobre a estreita relação entre as Teorias Pós-Críticas e as Teorias 

Críticas, que teriam incorporado “elementos e categorias do pensamento pós-moderno, dos 

estudos culturais, bem como dos estudos que enfocam questões de gênero e raça”. Desse 

modo, o pensamento pós-moderno apresenta, de forma mais clara, categorias para questionar 

as concepções pedagógicas tradicionais e as propostas curriculares pautadas na resistência ao 

status quo. 

Esse autor ainda destaca que, ao se aproximar do pensamento pós-moderno, o 

currículo abrange “planos e propostas (o currículo formal), o que de fato acontece nas escolas 

e nas salas de aula (o currículo em ação), bem como as regras e as normas não explicitadas 

que governam as relações que se estabelecem nas salas de aula (o currículo oculto)” 

(MOREIRA, 2009, p. 15). 

Também apresentando com clareza os vários currículos presentes no mesmo espaço 

institucional, Goodson (1995), ao discutir o currículo como conflito social, afirma que existe 

uma dicotomia entre o currículo escrito e o currículo ativo (currículo vivenciado na prática). 

Do mesmo modo, entende que existe uma relação entre o currículo escrito e a invenção da 

tradição, mistificando e (re)produzindo um currículo tradicional em forma e em conteúdo. 

Esse autor traz a ideia de currículo igualitário, mas longe da visão de padronização, pois esse 

currículo implica mudanças não apenas nos métodos de ensino e da organização escolar, mas, 

sobretudo, na formação dos educadores que, segundo ele, precisam considerar a importância 

do conhecimento “socialmente contextualizado”, uma vez que tanto conhecimento, quanto 

currículo são elementos situados, organizados e elaborados em um contexto social. 

Do ponto de vista da ampliação das discussões trazidas pelas Teorias Críticas do 

Currículo, as Teorias Pós-Críticas abordam questões relacionadas a identidade, alteridade, 

diferença, subjetividade, significação e discurso, saber-poder, representação, cultura, gênero, 

raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo (SILVA, 2009). 
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O referencial teórico que norteia nossa pesquisa nos esclarece que, nas reflexões 

propostas pelas Teorias Pós-Críticas do Currículo, as questões relacionadas à cultura estão 

intensamente presentes.  A partir do exposto, afirmamos que para compreender a cultura nessa 

perspectiva, como nos orienta Berticelli (2005, p. 173) não implica entendê-la como “algo 

geral, genérico, abrangente, categoria universal. Trata-se, mais, de descobrir na cultura as 

diferenças mínimas, mas significativas, dinâmicas, diferenças que produzem diferenças”. 

Segundo esse autor, o currículo levanta a seguinte discussão: “Currículo para quem? Afinal, a 

questão do currículo é a questão central que diz respeito àquilo que a escola faz e para quem 

faz ou deixa de fazer” (Id, ibd, p. 174). 

Na esteira das discussões pós-críticas, temos as contribuições do debate sobre o 

multi/interculturalismo que ganha espaço no campo da educação com as contribuições dos 

Estudos Culturais trazendo importantes reflexões para a presente pesquisa. Mais 

especificamente, esses estudos preocupam-se como as práticas culturais falam e interferem 

em nossas vidas, tomam as questões ligadas a cultura e tentam atravessar os diversos tipos de 

interesses sociais e políticos, por meio das várias categorias, a saber: gênero, sexualidade, 

nacionalidade, identidade cultural, colonialismo, pós-colonialismo, raça, etnia, dentre outras. 

De acordo com Nelson, Treichler e Grossberg (2002, p. 13) os Estudos Culturais estão 

“comprometidos com o estudo de todas as artes, crenças, instituições e práticas comunicativas 

de uma sociedade”. 

Orientando-nos por essa perspectiva, tomamos como aporte a concepção de Silva 

(2009) e somos levados a pensar as relações de poder existentes entre as diferentes classes, 

trazendo-as para nosso campo discursivo, entre os diferentes campos de conhecimento. A 

partir dessa contribuição, podemos compreender o porquê de o Ensino da Arte ter sido 

marginalizado dos processos educacionais por tantos anos, ficando sempre à margem dos 

debates legais, uma vez que esse campo de conhecimento traz grandes contribuições para a 

formação de espaços de luta contra a hegemonia dominante. 

No livro Multiculturalismo Crítico, Peter McLaren (1997) discorre sobre as várias 

perspectivas adotadas no campo educacional, a saber: multiculturalismo conservador, 

multiculturalismo humanista liberal, liberal de esquerda e multiculturalismo crítico ou de 

resistência, o qual adota como perspectiva para o seu debate e amplia em seus estudos 

posteriores, abordando o multiculturalismo revolucionário. 

A perspectiva do multiculturalismo conservador adota a construção de uma cultura 

única, padronizada, sem negar a existência de outras culturas, mas elege e valoriza 

características da cultura centrada na ideologia branca. Desse modo, desconsidera as 
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características particulares dos sujeitos e, portanto, das demais culturas. No que se refere ao 

Ensino da Arte, o multiculturalismo conservador enfoca a formação no modelo europeu, 

branco, masculino que vigorou, e ainda resiste, no universo da arte. 

Isso implica negligenciar as características de diversas produções artísticas e culturais 

que transitam em torno dos sujeitos e, principalmente, negar e silenciar a produção artística 

oriunda da cultura popular. 

Por sua vez, o multiculturalismo humanista liberal parte do princípio de que todos são 

intelectualmente iguais, mas possuem condições diferentes. Nesse sentido, propõe igualdade 

de oportunidades e possibilidades para que todos possam exercer suas habilidades intelectuais 

igualmente. Por outro lado, o multiculturalismo liberal de esquerda parte exatamente do 

princípio de que existem diferenças entre os sujeitos, sejam elas de gênero, valores, classe 

social, etnia, raça. No entanto, McLaren (1997) ressalta que essa perspectiva desconsidera 

questões importantes como poder e história. 

A última perspectiva adotada por McLaren, o multiculturalismo crítico ou de 

resistência, direciona-se para a emancipação dos sujeitos por meio de um compromisso 

político, condição sine qua non para resistência ao status quo. Desse modo, a perspectiva 

discursiva adotada pelo multiculturalismo crítico se distancia das três primeiras tendências 

liberais, como afirma McLaren (1997), e amplia o debate, uma vez que considera e propicia 

uma transformação nas várias relações existentes entre o social, o institucional e o cultural; 

percebe as culturas em suas especificidades; reconhece a importância de se assegurar a 

diversidade como compromisso social.  

Essa perspectiva nos leva a pensar sobre as relações dela com a formação de 

professores(as) conforme a perspectiva crítico/reflexiva, discutida em nossa pesquisa. Vemos, 

então, essa perspectiva como um dos contributos para pensar sobre o currículo dessa 

formação, pois defendemos que a formação de futuros docentes precisa considerar os sujeitos 

históricos, que irão atuar nos diferentes campos, contribuindo para a formação de pessoas com 

características, influências, experiências sociais, políticas, econômicas e culturais diversas. 

Ampliando o debate acima, Souza (2009, p. 103) toma como referencial Paulo Freire, 

uma vez que compreende que as ideias freireanas constituem um pós-modernismo crítico e 

contribuem para pensar sobre a convivência democrática entre as culturas. Esse autor afirma 

que deve haver o “diálogo inter e intracultural na construção de processos educativos” e que 

isso faz parte dos desafios da pós-modernidade, em todos os níveis da educação. Nessa 

perspectiva, traz o conceito de interculturalidade como sendo o diálogo entre as culturas que 
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contribui para a construção da multiculturalidade, esta caracterizando uma sociedade 

democrática, por meio da cooperação e convivência voluntária entre as diferentes culturas. 

Na perspectiva contemporânea para o Ensino da Arte, o debate sobre a 

multi/interculturalidade abre espaço para as questões pertinentes à formação do sujeito de 

uma forma mais ampla, ao considerar as diferentes culturas como elemento norteador e ao 

fomentar espaços de criticidade acerca dos discursos culturais hegemônicos. Richter (2002) 

afirma que pensar sobre o Ensino da Arte como conhecimento implica transitar entre a multi e 

a interculturalidade, sendo esta a inter/relação entre as culturas e, portanto, uma forma de abrir 

espaço para uma formação que considera os códigos culturais dos diferentes grupos, sem cair 

no reducionismo dos guetos culturais e/ou fechar-se nos códigos de sua própria cultura. 

Isso exige uma atitude de vigilância, como nos sugere Freire (2007a), para 

compreender que, na formação de futuros docentes, o Ensino da Arte, enquanto campo de 

conhecimentos, pode contribuir para o conhecimento de si, do outro, da cultura local e para o 

diálogo entre as culturas; indo além de atividades práticas, exploração de técnicas, reprodução 

de imagens padronizadas e memorização de nomes de artistas e datas de grandes movimentos. 

Antes, contudo, é preciso formar o futuro docente como conhecedor de sua própria cultura 

para dialogar com outras culturas, por meio da arte, trazendo também para esse processo 

questões de gênero, raça, etnia, identidade nacional, classe, colonialismo, sexualidade. 

 Vale destacar que as contribuições freireanas acerca da multi/interculturalidade 

dialogam com a perspectiva discutida pelas Teorias Pós-Críticas. Na análise de Fernandes 

(1998), Freire se insere no paradigma radical, situado no âmbito da ciência pós-moderna, 

tendo em vista que busca a democratização da sociedade, a diminuição das desigualdades 

sociais e o aumento de competências de forma progressiva. Sua abertura para o diálogo e para 

a contextualização entre a vida do educando e os conteúdos, atua numa concepção radical de 

educação, transformando a realidade social e recusando o assistencialismo, ao buscar 

corrigir/diminuir as desigualdades sociais. 

Desse modo, nos direcionamos para o que Barbosa (1998) aponta quando nos leva a 

refletir a partir das contribuições freireanas, na perspectiva da formação de um sujeito que 

compreende sua própria cultura, percebe as imposições culturais hegemônicas, luta pela 

libertação e se relaciona/dialoga com outras culturas. Segundo essa autora:  

 

Nós aprendemos com Paulo Freire a rejeitar a segregação cultural na educação. As 

décadas de luta para salvar os oprimidos da ignorância sobre eles próprios nos 

ensinaram que uma educação libertária terá sucesso só quando os participantes no 
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processo educacional forem capazes de identificar seu ego cultural e se orgulharem 

dele (BARBOSA, id, p. 15). 

 

As reflexões registradas na presente seção nos levam a compreender, inicialmente, o 

processo lento que envolve a historicidade da formação inicial em Pedagogia, no contexto da 

educação brasileira. Também nos possibilitaram pensar acerca dos paradigmas da 

racionalidade técnica e crítico/reflexivo, levando-nos a confrontar as concepções que 

transitam na formação de professores(as). 

Uma vez que compreendemos que a formação inicial se compõe de muitos elementos 

e está em constante mudança, sobretudo se considerarmos as noções/conceitos/categorias que 

emergem dos debates contemporâneos da formação de professores(as), conforme expusemos 

ao longo desta seção, nos debruçaremos na seção seguinte sobre um dos componentes 

necessários a essa formação, o Ensino da Arte. Assim, buscaremos um diálogo com os autores 

que discutem a historicidade desse campo de conhecimento e que trazem reflexões 

necessárias à formação inicial, na perspectiva de uma formação de professores(as) voltada 

para a formação humana, para o sujeito leitor do mundo, para a cultura e, consequentemente, 

conhecedor da arte de sua própria cultura e em diálogo constante com as demais produções 

culturais.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ENSINO DE ARTE NA CONTEMPORANEIDADE 
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2.1 TESSITURAS HISTÓRICAS REVELANDO O PRESENTE 

 

A arte na educação afeta a invenção, inovação e difusão de novas idéias e 

tecnologias, encorajando um meio ambiente institucional inovado e inovador 

(BARBOSA, 2009, p. 2). 

 

Como falar de Ensino da Arte nos dias atuais, sem abordar sua trajetória, marcada 

historicamente por lutas políticas, interesses, dubiedades e silenciamentos? Como podemos 

compreender nossas ações, práticas e discursos, relacionados ao Ensino da Arte, se não as 

inserimos em um contexto espaço/temporal? Ana Mae Barbosa, estudiosa e defensora do 

Ensino da Arte numa perspectiva pós-moderna, citando o estudioso do Ensino da Arte, Elliot 

Eisner, afirma que “a função da história é explicar o presente”. Essa afirmação nos permite 

compreender que, ao conhecermos a origem do campo em que atuamos, somos levados a 

refletir sobre nossa prática e desse modo, nos distanciamos da concepção de Ensino da Arte 

que marcou a história da educação brasileira, pelo caráter a-histórico dos sujeitos envolvidos 

nesse processo (2008b, p. 12). 

No domínio da literatura relativa ao Ensino da Arte, vários autores fazem referências 

em seus estudos à história desse ensino no contexto da educação brasileira, porém esses 

estudos optam, em sua grande maioria, por aprofundar as reflexões a partir de determinados 

períodos. Entre os estudiosos que nortearam as reflexões propostas nesta seção, referendamo-

nos nos estudos desenvolvidos por Schramm (2001); Silva (2003), Ferraz e Fusari (2009), 

Bredariolli (2010) e Barbosa (1998, 2005b, 2008a, 2008b, 2009, 2010). Essas autoras 

abordam a trajetória histórica do Ensino da Arte no Brasil a partir de vários recortes 

temporais, buscando compreender os aspectos que caracterizam esse caminho, as raízes e 

referências que contribuíram para o delineamento dele. 

Segundo Schramm (2001), conhecer a história do Ensino da Arte torna-se um 

importante subsídio para nortear as ações do(a) professor(a), pois o(a) leva a ser um(a) 

conhecedor(a) do processo do qual é agente transformador por meio de suas ações. De acordo 

com os estudos de Schramm (2001), Silva, S. (2004), Silva (2005) e Silva (2007), é possível 

ver nas escolas um misto de tendências pedagógicas, evidenciadas de forma recorrente nas 

práticas de professores(as) responsáveis pelas disciplinas ligadas a essa área do conhecimento. 

Essas práticas revelam principalmente a influência das tendências tradicional e modernista, 

além dos pressupostos teóricos discutidos na contemporaneidade que concebem a arte como 

conhecimento. Sobre isso, Schramm enfatiza: 
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Não é difícil encontrar professores de arte, tanto da rede oficial como da particular, 

totalmente alienados de seu contexto histórico e social. Conseqüentemente, são mais 

resistentes a inovações no ensino e na aprendizagem da arte, principalmente no que 

se refere a metodologias contemporâneas. Outros professores até conhecem, mas 

não se preocupam em relacionar esses conhecimentos com sua prática pedagógica, 

revertendo para a sala de aula um ensino-aprendizagem de qualidade discutível 

(SCHRAMM, 2001, p. 23-24). 

 

Ao apresentar a historicidade do Ensino da Arte no contexto da educação brasileira, 

Barbosa (2008b, p. 12) ratifica também as questões relativas à fragilidade e à multiplicidade 

de práticas relacionadas ao Ensino da Arte, denunciando que ainda são utilizados “o desenho 

de observação do natural, a rede estimográfica (processo de ampliação) e o livre deixar fazer 

como norteadores das práticas, comuns em nossas escolas até hoje”. Essas ações, ainda 

recorrentes, revelam práticas cristalizadas no processo histórico da educação brasileira que 

divergem do que se discute sobre o Ensino da Arte na contemporaneidade. Essa cristalização 

tolhe as possibilidades de compreender que esse campo do conhecimento não se limita ao 

fazer descontextualizado ou carregado de liberação de emoções, mas é um fazer permeado 

pelo contexto, pela criatividade, pela leitura de mundo, pelo olhar crítico, pela cultura. Em seu 

livro, “A imagem no Ensino da Arte”, Barbosa tece uma crítica à livre expressão afirmando 

que 

 

Os defensores da arte na escola para a liberação das emoções devem lembrar que as 

emoções podem se revelar em múltiplas expressões catárticas e reativas, mas pouco 

aprendemos de nossas emoções se não somos levados a refletir acerca de nossas 

próprias respostas (2009, p. 43). 

 

Os pressupostos teóricos para o Ensino da Arte na contemporaneidade se distanciam 

dessa perspectiva e enfatizam que apenas o fazer não é suficiente para a cognição em arte: é 

preciso conhecer a história, refletir sobre ela, ler imagens. Nessa perspectiva, ao tentar 

compreender esses pressupostos, é preciso conhecer como se ensinou Arte ao longo da 

história, as concepções assumidas e reveladas nas práticas. A fim de desenvolver essa 

discussão, teceremos nesta seção um breve panorama histórico do Ensino da Arte no Brasil. 

Muitas vezes, retomaremos as reflexões trazidas na seção anterior, tendo em vista que o 

Ensino da Arte está imbricado no processo educacional brasileiro. 

Destarte, ao nos apropriar da historicidade em que estamos imersos e que nos 

constitui, aproximamo-nos dos subsídios necessários e estruturadores para a compreensão do 

contexto atual, quando o Ensino da Arte é discutido e pensado como conhecimento por 

muitos educadores que se preocupam em aproximar este campo das discussões atuais que 

envolve a educação. 
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2.2 O ENSINO DA ARTE NA PERSPECTIVA TRADICIONAL 

 

Fazendo uma retrospectiva histórica do Ensino da Arte na educação brasileira, 

percebemos que o mesmo já era desconsiderado nos primórdios de nossa história, tendo em 

vista a valoração dada no período jesuítico às atividades relacionadas à produção literária e à 

retórica, deixando à margem as artes ou ofícios ligados às atividades manuais, por serem mais 

apropriados para os escravos vindos da África. 

Aprofundando essa discussão, Barbosa (2008b) afirma que o modelo de educação 

implantado pelos jesuítas, delineado pelo Ratio Studiorum, esteve presente na educação 

brasileira desde o descobrimento até alguns anos após a expulsão desses religiosos em 

decorrência da falta de estruturação do sistema educacional. Segundo Saviani (2008, p. 90), as 

ideias do Ratio Studiorum foram reconhecidas na Modernidade como pedagogia tradicional, 

caracterizada pela “visão essencialista de homem”, isto é, pela ideia de que o ser é 

“constituído por uma essência universal e imutável”. Dessa forma, “à educação cumpre 

moldar a existência particular e real de cada educando à essência universal e ideal que o 

define enquanto ser humano”. Podemos inferir, então, que desde o início de nossa 

colonização, somos influenciados por essa visão de ser humano e, consequentemente, 

obrigados a deglutir as concepções de educação e de arte decorrentes dela. 

Os jesuítas passaram a perder espaço com a chegada da Missão Artística Francesa, no 

início do século XIX, apoiada por D. João VI, responsável também por implantar grandes 

transformações que influenciaram o contexto cultural brasileiro, ao criar as primeiras escolas 

de educação superior. Compunham essa missão importantes artistas e artífices, integrantes da 

Academia Francesa de Belas Artes, que vieram para o Brasil com o objetivo de organizar o 

ensino de Belas-Artes em nível superior (SILVA, 2003). 

O corpo de artistas que fazia parte da Missão Artística Francesa possuía uma forte 

influência do Neoclassicismo, movimento artístico que valorizava o retorno à arte clássica, 

baseada nos princípios gregos e romanos, e na estética renascentista. No Brasil, o estilo 

neoclássico pode ser visto em várias construções arquitetônicas e é também denominado de 

Academicismo (GARCEZ e OLIVEIRA, 2003). Houve, porém, uma grande resistência a esse 

estilo, tendo em vista que na época se consolidava uma tradição estética, também trazida 

pelos europeus, que adquiriu aqui um estilo próprio dos artistas e artífices brasileiros, os 

estilos Barroco e Rococó, caracterizados pelo rebuscamento, uso de ornamentos em dourado e 

pelo estilo decorativo encontrado em construções religiosas, pinturas, esculturas, 
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principalmente na Bahia, em Pernambuco e em Minas Gerais. Esses estilos marcaram também 

a música e a literatura brasileira. 

Em 1816 foi criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, cujo nome foi 

modificado várias vezes até a designação definitiva, dez anos depois, quando passou a se 

chamar Academia Imperial de Belas Artes, dando início ao “ensino das Humanidades” pela 

arte. Esse ensino valorizava e exaltava o belo, e era norteado pela ideologia do dom como 

determinante das capacidades e habilidades de indivíduos para a área (BARBOSA, 1998, p. 

31). Mesmo com essa iniciativa, percebe-se a elitização do Ensino da Arte, pois, em meados 

do século XIX, na Academia Imperial de Belas Artes, esse ensino, baseado numa concepção 

liberal de educação, se divide entre Artes Mecânicas e Belas Artes. Evidenciou-se nesse 

contexto uma dicotomia, as Belas Artes ensinadas à elite e, sob o pretexto de preparar para o 

mercado em crescimento, as Artes Mecânicas para o povo. Do mesmo modo evidenciava-se 

uma dicotomia no campo da arte, enquanto o Barroco e o Rococó eram vistos como arte do 

povo, o estilo Neoclássico, implantado na Academia, era incorporado e reconhecido como a 

arte das elites (BARBOSA, 2008b). 

O processo de mudança na educação brasileira e mais especificamente no Ensino da 

Arte se arrastou durante a transição do Império para a República. Nos primeiros anos da 

República (1889) se evidenciaram mudanças nos campos religioso, político e militar. 

Transformações também reverberaram no campo educacional, com a primeira reforma, 

empreendida pelo positivista Benjamim Constant e instituída em 1890. Nessa reforma 

destacou-se a alteração da nomenclatura da Academia Imperial de Belas Artes para Escola 

Nacional de Belas Artes. 

Na esfera cultural se sobressaíam as primeiras ideias modernistas, porém elas não 

influenciaram o Ensino da Arte nas escolas ou no ensino superior, que continuaram ancorados 

no modelo tradicional de educação, cuja ênfase era a pintura e principalmente o desenho, 

como na Academia Imperial de Belas Artes. 

Conforme o modelo tradicional de educação, a formação acontece por meio de um 

processo rígido, orientado por verdades universais que irão desenvolver no homem as 

aptidões que o constituem. Desse modo, podemos compreender que o processo de libertação 

do ser humano nessa perspectiva está ligado diretamente à sua essência imutável, ou seja, o 

homem pode alcançar sua libertação, desde que dentro do esperado e previsto pelas suas 

capacidades naturais. De acordo com Schramm (2001), norteado por essa concepção de 

educação, o(a) professor(a) se vê como detentor(a) do saber e prioriza, então, o treino, a 

repetição e a memorização. Além de enfatizar a verbalização, a transmissão de conteúdos, a 
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simetria, a repetição rigorosa de modelos com a finalidade de treinar o olho e a mão, a 

valorização das habilidades manuais, a precisão nos exercícios e o gosto pela arte. 

No que se refere à arte, a perspectiva tradicional toma como modelo a arte clássica, da 

elite acadêmica, dominante, “branca”. Orienta-se, portanto, por modelos realistas, enfatiza os 

padrões determinados pelo ideal de beleza e de representação grego, com cores sutis, 

pinceladas e grafismos suaves. A concepção de produção de arte está ligada à ideologia do 

dom, segundo a qual o artista é um gênio, um ser inspirado por uma aura mística. Desse 

modo, podemos inferir, a ideologia subjacente à perspectiva tradicional já trazia implícita e 

explicitamente a ideia de quem podia fazer e pensar sobre arte. Consequentemente, essa 

ideologia, influenciando a visão de arte, faz-se presente nas práticas relacionadas ao Ensino da 

Arte que, adotando a perspectiva tradicional, enfatiza o culto ao belo, o desenho como 

imitação precisa dos modelos impostos pelo(a) professor(a), com intenção de desenvolver o 

traço e a coordenação motora pelo treinamento excessivo, a memorização, a valorização do 

contorno, dos desenhos decorativos, além das noções de proporção, composição, luz e 

sombra, claro e escuro, por meio de modelos a serem copiados com fidelidade ao objeto 

observado, a fim de facilitar e ampliar a percepção do(a) estudante para as formas trabalhadas. 

Isso nos leva a afirmar que, no paradigma tradicional do Ensino da Arte, a 

metodologia adotada pelo(a) professor(a) nega toda forma de arte que não se enquadra nos 

padrões determinados, rejeita as possibilidades de criação e de exploração das habilidades do 

sujeito e elege o produto como mais importante que o processo de aprendizagem em arte.  

Paralelamente, nos anos finais do século XIX, o Ensino da Arte foi influenciado 

também pelo processo de industrialização, iniciado ainda no período pós-abolição da 

escravatura (1888), e também pela cientifização da Arte, marcada fortemente pelo ideário 

positivista. 

A concepção positivista de educação, norteada pelo ideário do filósofo francês 

Augusto Comte, tinha como princípios a ideia de que 

 

O aperfeiçoamento intelectual era considerado a condição precípua para o progresso 

social e político, assim como a crise moral era considerada por eles como reflexo da 

crise intelectual. 

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, 

2008b, p. 67). 

 

Barbosa (2008b) nos esclarece, contudo, que a reforma educacional elaborada por 

Benjamim Constant não considerou as ideias positivistas de Comte e centrou os currículos 
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escolares do segundo grau no ensino das ciências, silenciando quanto ao Ensino da Arte. No 

ensino de primeiro grau, o Ensino da Arte foi inserido como Desenho, mais especificamente 

associado às noções de Geometria. 

De acordo com Silva (2003, p. 171), faz-se necessário destacar que, nesse mesmo 

período, encontramos um defensor do Ensino da Arte nas escolas de primeiro e segundo grau, 

Rui Barbosa, “que pontuava a importância da arte no processo educativo e que dava força 

para os movimentos reivindicatórios de um espaço para a arte no currículo escolar brasileiro”, 

com a finalidade de capacitar para o trabalho nas indústrias. 

Após o falecimento de Benjamim Constant, novas modificações foram implantadas: a 

primeira em 1892, nomeada de Código Fernando Lobo; e a segunda, instituída em 1901, 

nomeada de Código Epitácio Pessoa. Essas duas reformas mantiveram os princípios 

positivistas, no entanto a segunda retomou as proposições do liberalista Rui Barbosa sobre o 

desenho. Segundo Barbosa (2008b, p. 81), o desenho “para os positivistas era um meio de 

racionalização da emoção e, para os liberais, um meio de libertar a inventividade dos entraves 

da ignorância das normas básicas de construção”. 

Uma nova reforma educacional foi implantada em 1911, com a Lei Rivadávia Correa. 

Essa Lei implantou grandes mudanças na educação, dentre elas: a retirada da fiscalização do 

governo; a padronização dos programas; a determinação da autonomia didática do(a) 

professor(a), que não sabia como atuar, tendo em vista que sempre estivera ancorado nas 

proposições do governo e mantinha aspectos do modelo positivista e liberalista. 

Segundo Barbosa (2008b, p. 91), quatro anos depois, uma nova reforma “tentou pôr 

em ordem a situação caótica da educação brasileira”, acentuada na vigência da Lei anterior, 

ao restabelecer a responsabilidade do governo sobre o ensino secundário e superior. Com 

relação a essa reforma, que vigorou até 1925, o Ensino da Arte, na época ainda denominado 

de Desenho, deixou de ter nota como resultado de avaliação acadêmica, sendo necessária 

apenas a frequência dos alunos às aulas. Uma dicotomia, porém, se instalou com esta Lei, ao 

mesmo tempo em que a disciplina de Desenho não podia atribuir nota para progressão do 

aluno, foram instituídos e mantidos os exames finais do ginásio e o vestibular para entrada no 

ensino superior, sendo exigido também o estudo da Geometria, que passou a ser enfatizada 

nas escolas primárias e secundárias. 

A partir do exposto, podemos inferir que, por muitos anos, o Ensino da Arte, dentro 

das concepções da perspectiva tradicional, tomou como referência inicialmente o modelo 

clássico da Academia Imperial de Belas Artes e, posteriormente, aglutinou a concepção 

associada ao progresso, ao adotar o desenho geométrico como referência. De um modo geral, 
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o(a) professor(a) que atuava nesta área podia ser qualquer pessoa com habilidades manuais e 

com “dom” para a produção artística, não sendo necessária uma formação específica para 

esse(a) profissional.  

Essas reflexões nos levam a inferir que, nos dias atuais, a perspectiva tradicional ainda 

é valorizada em algumas instituições em que, sob as denominações de “final de projeto”, 

“exposição”, “culminância‟, “feira de conhecimentos”, “festival de cultura”, “festival de 

artes”, dentre outras, o(a) professor(a) passa a valorizar o produto, a produção que irá ser 

exposta, não se preocupando com a relação e a importância do conhecimento em arte para 

o(a) estudante que a produz. São negligenciadas, dessa forma, as aprendizagens, as 

capacidades de leitura da própria produção e da produção dos outros, das possibilidades de 

construções e de formação de sujeitos críticos do mundo. 

Além disso, na contemporaneidade, temos como resquícios dessa história que marcou 

o campo do Ensino da Arte, duas visões distorcidas. A primeira visão se refere à avaliação, 

quando grande parte das instituições, por ignorar os conhecimentos fundantes desse campo, 

prefere assumir que “Artes
9
 não reprova”, o que não implica defender aqui que a avaliação 

deve ser punitiva, classificatória ou autoritária, mas que deve ser pensada como um processo 

que valida e atribui significados aos conhecimentos trabalhados nesse campo do saber, não se 

limitando ao resultado das produções realizadas. A segunda visão diz respeito ao fato de a 

maioria das instituições apresentarem, desveladamente, uma hierarquia entre as áreas do 

conhecimento. Nessa “pirâmide”, o Ensino da Arte está colocado como necessidade última na 

formação, bem abaixo, portanto, de outras áreas do conhecimento. 

A seguir, apresentaremos o Ensino da Arte na perspectiva modernista e teceremos 

novas reflexões ao pensarmos sobre a influência/presença/ausência dessa perspectiva nas 

práticas contemporâneas. 

 

 

2.3 O ENSINO DA ARTE NA PERSPECTIVA MODERNISTA: A ÊNFASE NA 

LIVRE EXPRESSÃO E NO TECNICISMO 

 

 

Os anos iniciais do século XX foram marcados por grandes mudanças sociais, que 

atingiram, como não poderia deixar de ser, o setor educacional e, simultaneamente, 

                                                
9 Na maioria das instituições, públicas e privadas, a disciplina relacionada ao campo do Ensino das Artes Visuais 

se denomina Artes. 
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promoveram a “preparação para as primeiras idéias modernistas que eclodiram em 1922”, 

com a primeira manifestação cultural coletiva, a Semana de Arte Moderna (BARBOSA, 

2008b, p. 31). 

Vale destacar que a Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 

22, foi realizada no Theatro Municipal de São Paulo. Os que impreenderam essa Semana – 

pintores, literatos, poetas e músicos – se opunham a toda imposição artística conservadora, 

vigente na época, e lutavam por uma arte genuinamente nacional. Dentre eles, destacam-se: 

Anita Malfatti, Emiliano Di Cavalcanti, Victor Brecheret, Mário de Andrade e Manuel 

Bandeira. 

Podemos afirmar, então, que a Semana de 22 deu início a grandes mudanças nos 

modos de ver/reconhecer/produzir arte, o que implicou transformações no Ensino da Arte, 

caracterizando uma mudança paradigmática nesse campo.  

Destacamos nessa perspectiva modernista dois momentos distintos do Ensino da Arte 

que caracterizam práticas apoiadas em discursos, fundamentação e interesses variados: a 

livre-expressão e o tecnicismo. A livre-expressão vivenciada nesse paradigma apresenta-se de 

duas maneiras distintas: teoricamente fundamentada, como veremos ainda nas primeiras 

décadas do século XX, pela influência dos movimentos modernistas e mais fortemente pelas 

proposições do Movimento Escolinhas de Arte (MEA); e desprovida de fundamentação, 

quando passou a acontecer concomitantemente ao tecnicismo, nos anos que precederam a 

LDB 5.692 de 1971, conforme veremos a seguir. 

Com a influência da Psicologia na educação brasileira pela descoberta dos estudos de 

Freud, novas reflexões surgiram envolvendo o reconhecimento do grafismo infantil. Houve, 

assim, a ressignificação da produção da criança, mais valorizada ainda com a introdução da 

estética de novos movimentos artísticos por meio da Semana de Arte Moderna. Dentre esses 

movimentos, os que mais exerceram influência sobre o Ensino da Arte foram: o 

Expressionismo, o Futurismo e o Dadaísmo. 

Entre os integrantes da Semana de Arte Moderna, destacamos o envolvimento com o 

Ensino da Arte da artista e professora Anita Malfatti. Enquanto artista, Anita foi responsável 

pelas primeiras transformações na “maneira de pintar”, revolucionando o mundo da arte com 

uma exposição, em 1917, que abalou a pintura acadêmica e tradicional brasileira e deu início 

às primeiras movimentações que culminaram com a Semana de 22. A exposição de Anita 

Malfatti foi intensamente criticada pelo escritor Monteiro Lobato que, em artigo publicado, 

revelou que as obras da artista estavam carregadas de modernismo. Esse escritor se opunha às 

novas correntes artísticas da Arte Moderna. 
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Enquanto professora de Artes, Anita atuava em seu atelier e na Escola Americana, 

inovando “os métodos e as concepções da arte infantil, transformando a função do professor 

em espectador da obra de arte da criança, e ao qual competia, antes de tudo, preservar sua 

ingênua e autêntica expressão” (BARBOSA, 2008b, p. 114). 

Mário de Andrade, poeta, crítico e pesquisador da arte, também exerceu grande 

influência sobre a valorização estética da produção de arte infantil. Escreveu artigos e inseriu 

o estudo da Arte da Criança nos cursos que ministrava na Universidade do Rio de Janeiro. 

Além disso, foi um defensor das ideias de Ensino da Arte e da produção artística de Anita 

Malfatti. 

Barbosa (1998, 2008a) confirma a importância dessas duas personalidades influentes 

no Ensino da Arte, ainda nos primeiros anos da década de 1930, ao destacar a opção pela 

ênfase na livre-expressão, pelo espontaneísmo e pela produção pictórica da criança; fruto do 

contexto e dos embates que o campo da arte brasileira atravessava nesse período, quando se 

lutava por um espaço de reconhecimento e de resgate da nacionalidade. Sobre isso, essa 

autora afirma: “Uma das qualidades da arte da criança à qual Mário de Andrade se referia nos 

anos 30 era a liberdade de expressão, da qual veio a desconfiar na década de 40, preferindo 

substituí-la por um cânone menos idealista, o da expressão pessoal” (BARBOSA, 1998, p. 

53, grifos da autora). 

O destaque dado pelo debate pós-moderno para a contribuição de Mário de Andrade 

ao Ensino da Arte a crianças e a adolescentes decorre, sobretudo, do fato de esse modernista 

se opor às normas da cultura escolar, valorizando a produção e abrindo espaço para ver e 

decodificar a arte. Isso nos leva a inferir que esse modernista, ainda nos primeiros anos do 

século XX, já indicava elementos para uma concepção pós-moderna de Ensino da Arte, 

quando abre espaço para a leitura da obra de arte. Conforme nos esclarece Ana Mae, 

 

A arte-educação nutrida pelo modernismo tende a estudar apenas a expressão da 

criança sem nenhum interesse pela maneira como ela recebe, aprecia, usufrui a arte. 

Pelo contrário, procuram afastá-la da contaminação com a arte do adulto. No Brasil, 

Mário de Andrade foi o único modernista que se preocupou em decodificar os 

modelos pelos quais os adolescentes vêem arte, que tipo de arte preferem e até o que 

escondem ao serem levados a revelar suas preferências (BARBOSA, 1998, p. 55). 

  

O Ensino da Arte foi influenciado por esse clima de inovações, transpostas para novas 

formas de ensinar, que consideravam os modelos internos no lugar do exercício de 

observação, abrindo espaço para as ideias ancoradas nos princípios dos movimentos artísticos 

“baseados no deixar fazer que explorava e valorizava o expressionismo e espontaneísmo da 
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criança” (BARBOSA, 2008b, p. 112). Essa concepção da livre-expressão, originada do 

Movimento Expressionista, fundamentava-se no princípio de que a criança precisava 

manifestar seus sentimentos, que a Arte não podia ser ensinada, apenas expressada, e foi 

amplamente utilizada por psicólogos, artistas e professores(as) de Artes. 

Paralelamente, existia um movimento de oposição, ancorado na necessidade de 

industrialização porque o Brasil passava em decorrência da crise no período posterior à 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Esse movimento dava valor e destaque às escolas 

profissionalizantes em virtude da necessidade de produção para consumo interno e, 

consequentemente, da necessidade de formação de mão de obra. Assim, o desenho conquistou 

novos espaços, sendo apontado como elemento imprescindível para a formação dos futuros 

profissionais da indústria. Conforme ressaltam Ferraz e Fusari (2001, p. 28), nas primeiras 

décadas do século XX, as classes sociais mais baixas relacionavam o ensino do desenho ao 

trabalho, fato evidenciado pela ênfase dada aos “programas de desenho geométrico, 

perspectiva, exercícios de composição para decoração e desenho de ornatos, orientados 

exclusivamente para cópias de modelos que vinham geralmente de fora do país”. 

Conhecimentos esses, necessários para determinadas profissões exigidas pelo mercado 

interno. 

Podemos perceber, então, como nos orienta Barbosa (2008b), que, no período 

subsequente à Semana de Arte Moderna, o Ensino da Arte flutuava entre dois campos de 

valorização: desenho como técnica e desenho como elemento de expressão interna. 

Simultaneamente, surgia, na Europa e nos Estados Unidos, o Movimento Escola Nova 

que se opunha à tendência pedagógica tradicional – vale destacar, conforme abordamos na 

seção anterior, que, na década de 1930, a tendência tradicional ainda detinha a hegemonia na 

educação brasileira com uma orientação humanista/religiosa. O referido Movimento foi 

organizado pelos Pioneiros da Educação, que integravam os movimentos sociais de 

educadores e eram norteados pelo pensamento liberal, apoiado nas ideias de John Dewey, 

representante máximo do escolanovismo nos Estados Unidos. Esse movimento de 

modernização da educação e do ensino, liderado pelo educador Anísio Teixeira, se consolidou 

na educação brasileira na década de 1930, conferindo à escola a responsabilidade de 

transformar a sociedade e influenciando também o Ensino da Arte. 

Na concepção pedagógica da Escola Nova, o homem, desde o nascimento e até o fim 

da sua vida, é reconhecido pela sua incompletude; logo, a educação se volta à experiência e à 

atividade como papel fundamental na sua formação. Isso se evidencia nas obras de John 

Dewey (1980, 2010) que propõe uma mudança radical na forma de pensar a escola e defendê-
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la como espaço para iniciativas, criação, descobertas e coletividade. Desse modo, critica a 

escola tradicional, valoriza as experiências do estudante e compreende que a aprendizagem 

pela vivência e pela experimentação é significativa para o desenvolvimento do mesmo. 

Ao analisar os conceitos de arte e experiência baseados em John Dewey, Barbosa 

(1998, 2002a, 2008c) nos revela que diferentes tratamentos foram dados às ideias desse 

estudioso, sobretudo pelas interpretações literais dos conceitos de qualidade estética e 

consumação da experiência. Esses estudos nos revelam que, em muitas aulas de Artes, as 

contribuições de Dewey foram interpretadas apenas como atividade final, registrando-se os 

resultados de um processo ou experiência vivenciada.  Dialogando com essa discussão, Silva 

(2003, p. 55) afirma que o Movimento da Escola Nova se refletia no Ensino da Arte nas 

escolas como “uma atividade integrativa para expressar ou para fixar o que tinha sido 

aprendido nas aulas de geografia e de estudos sociais”. Inferimos, então, que esse movimento 

trouxe repercussões para o Ensino da Arte, pois, ao mesmo tempo em que buscava romper 

com os padrões estéticos da época, trouxe a concepção modernista da livre-expressão, 

produção pela criatividade, inspiração e sensibilidade; ainda que estivesse apoiado em uma 

interpretação equivocada ou em uma clara incompreensão das ideias deweyanas. 

Nos anos posteriores à década de 1930, os conceitos e ideias deweyanas perderam 

espaço na educação brasileira, sobretudo após o início do período político instalado e as 

concepções de educação decorrentes desse momento histórico, já mencionado na seção 

anterior, o Estado Novo (1937-1945), liderado por Getúlio Vargas. Nesse período, o campo 

do Ensino da Arte foi fortemente penalizado, culminando com o fechamento do “primeiro 

curso de formação de professores de desenho”, na Universidade do Distrito Federal 

(BARBOSA, 2008a, p. 3). 

Ainda segundo essa autora, 

 

[...] foi o Estado Novo que criou o primeiro entrave ao desenvolvimento da 

arte/educação e solidificou alguns procedimentos antilibertários já ensaiados na 

educação brasileira anteriormente, como o desenho geométrico na escola secundária 

e na escola primária, o desenho pedagógico e a cópia de estampas usadas para as 

aulas de composição em língua portuguesa (Id, ibid, p.4). 

 

No período subsequente, conforme afirmam Schramm (2001) e Barbosa (2008a), o 

Ensino da Arte ficou adormecido até surgir um novo movimento em favor do Ensino da Arte 

em 1948: o Movimento Escolinhas de Arte, liderado pelo artista plástico e arte/educador 

pernambucano, Augusto Rodrigues. Esse Movimento também teve como expoente Noêmia 

Varella, arte/educadora que inspirou as ideias pós-modernas do Ensino da Arte ao contribuir 



79 

com a formação de Ana Mae Barbosa, sistematizadora da concepção de Ensino da Arte como 

conhecimento, a Abordagem Triangular. 

Augusto Rodrigues, em 1948, criou a Escolinha de Arte do Brasil. Utilizando como 

aporte as ideias do intelectual e crítico de arte Herbert Read propôs a livre-expressão e a não 

interferência do(a) professor(a). Também foi influenciado teoricamente pelas contribuições de 

Viktor Lowenfeld que, assim como Herbert Read, voltou suas pesquisas para o desenho 

infantil, para a aprendizagem da criança e para as formas de se expressar pela arte. A partir, 

então, desse aporte, o Ensino da Arte passou a enfatizar a expressão da criança, 

proporcionando-lhe espaços de livre criação, negando a cópia, o treinamento e a memorização 

enfatizada pela concepção tradicional. Passou, portanto, a permitir e respeitar a manifestação 

livre, a estimular a percepção individual, a inventividade, as experimentações, usando-se os 

materiais da arte. 

Barbosa (2005b), ao citar os estudos realizados por Dora Aguila, Pilar Ibarra e Cecília 

Pineda, afirma que essas estudiosas debatem três aspectos pertinentes às ideias de Herbert 

Read no que se refere ao pensamento desse autor sobre a Educação pela Arte: deve propiciar 

espaços de autoexpressão do indivíduo como forma de comunicação; possibilitar espaços de 

observação e de apreciação. A partir desses três aspectos ressaltados, essa autora afirma que 

Read também é inspirador das discussões norteadoras do Ensino da Arte na 

contemporaneidade, conforme veremos a seguir. 

Faz-se necessário destacar que, em Pernambuco, Noêmia Varella esteve à frente da 

Escolinha de Arte do Recife e anos depois, quando assumiu a Escolinha de Arte do Brasil, no 

Rio de Janeiro, teve como sucessora Ana Mae Barbosa, que passou a ser orientada 

diretamente por Noêmia Varela, além de receber orientações de Paulo Freire, que a 

acompanhou nas suas primeiras incursões pela educação e também a iniciou nas leituras de 

John Dewey (BARBOSA, 2010). 

Essa mesma autora nos revela que sua aproximação com Paulo Freire se intensificou 

entre os anos de 1968 e 1971, período em que ele esteve exilado em virtude do quadro 

político da época, quando esses educadores se afastaram do Recife. Mesmo assim, Freire 

continuou mantendo uma estreita aproximação com a Escolinha de Arte de São Paulo, 

organizada por Ana Mae e sob orientação de Augusto Rodrigues. Nessa Escolinha, Ana Mae 

trabalhou em parceria com Madalena Freire e, ao mesmo tempo, manteve contato com Paulo 

Freire, que sempre lhe encaminhava livros que eram utilizados nos seminários organizados 

pela escolinha (BARBOSA, 1996; SCHÜTZ-FOERSTE, 1996). 
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Inferimos, então, que o MEA representa um avanço no campo do Ensino da Arte, uma 

vez que se opunha às práticas escolares tradicionais, buscando desenvolver a autoexpressão 

em crianças e jovens.  Na década de 1970, esse movimento já estava difundido em quase todo 

o País, trazendo mudanças significativas no que se refere ao tratamento dado ao Ensino da 

Arte, além de organizar intensamente cursos de formação de professores(as) de Artes, o que 

acabou influenciando diretamente a educação formal, uma vez que grande parte dos(as) 

arte/educadores(as) da época foram formados nos cursos oferecidos pelas Escolinhas de Arte. 

Sobre isso Barbosa (2008a, p. 5) afirma: “Depois que iniciou seus cursos de formação de 

professores(as), a Escolinha de Arte do Brasil”, localizada no Rio de Janeiro, “teve uma 

enorme influência multiplicadora”. 

Como nos aponta a literatura, a concepção de educação e a metodologia no primeiro 

momento do paradigma modernista do Ensino da Arte, em oposição à perspectiva tradicional, 

voltam-se para o respeito à espontaneidade, ao processo de criação do(a) estudante, aos 

aspectos intelectuais e afetivos, centrando-se no(a) estudante, tendo em vista que este(a) é 

considerado(a) ser criativo, capaz de aprender pela experiência, ou seja, a partir de sua 

realidade. Também nessa perspectiva, o(a) professor(a) parte do pressuposto de que arte não 

se ensina e torna-se um observador atento da livre-expressão da criança e de jovens, e um 

estimulador da apreciação, ao possibilitar espaços de observação. Criticando essa perspectiva, 

Barbosa (2008a, p. xii) argumenta que os “professores modernistas em suas verdades 

absolutas, (...) iam da idéia de que arte não se ensina à supervalorização da originalidade, 

passando ainda pelo conceito de arte como transcendentalismo, confirmador do slogan de que 

a arte não pode ser entendida”. 

Novas transformações nos modos de compreender o ensino e aprendizagem da arte 

acontecem pouco depois, quando o Ensino da Arte, legalmente reconhecido, começou a 

apresentar algumas mudanças após o afastamento de Vargas do poder, em 1945, período em 

que o País entra em uma fase de crescimento e industrialização. Entre as décadas de 60 e 70, 

em decorrência da necessidade de preparar mão de obra para o mercado de trabalho e 

responder à sociedade industrial em crescimento, o Ensino da Arte, livre de qualquer espírito 

crítico e reflexivo, volta às escolas norteado pela tendência tecnicista. Segundo Iria 

Brzezinski, essa tendência estava associada aos referenciais teóricos da teoria do capital 

humano e da modernização que fragmentava os saberes e negava “qualquer oportunidade de 

pensar, criticar ou criar”. Essa autora afirma ainda que: “a educação, nesse contexto, 

transformou-se em treinamento” (BRZEZINSKI, 1996, p. 59, grifos do autor). 
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Foi também no período do regime militar, com a implantação da Lei de Diretrizes e 

Bases Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, Artigo 7º, que o Ensino da Arte, considerado 

atividade educativa e não disciplina, entrou nos currículos escolares, recebendo a 

denominação de Educação Artística, e fragmentou-se ao ser reduzido a técnicas e habilidades. 

Isso deu margem a várias tendências pedagógicas que permeavam esse campo, numa profusão 

de concepções que transitavam livremente. Corroborando o supracitado, Barbosa afirma que 

 

Essa lei estabeleceu uma educação tecnologicamente orientada que começou a 

profissionalizar a criança na sétima série, sendo a escola secundária completamente 

profissionalizante. 

Essa foi uma maneira de proporcionar mão-de-obra barata para as companhias 

multinacionais que adquiriram grande poder econômico no país sob o regime da 

ditadura militar (1964 a 1983) (BARBOSA, 2009, p. 9). 

 

Sobre a formação fragilizada para lecionar a disciplina de Educação Artística após a 

implantação desta Lei, haja visto que os(as) professores(as) que recebiam a formação nas 

Escolinhas de Arte não eram legalmente reconhecidos(as) para atuarem no sistema 

educacional os PCN/Arte (2000) revelam que o descaso com a área ainda era visível. Segundo 

esses Parâmetros os(as) professores(as) eram 

 

[...] capacitados inicialmente em cursos de curta duração, tinham como única 

alternativa seguir documentos oficiais (guias curriculares) e livros didáticos em 

geral, que não explicitavam fundamentos, orientações teórico-metodológicas ou 

mesmo bibliografias específicas. As próprias faculdades de Educação Artística, 

criadas especialmente para cobrir o mercado aberto pela lei, não estavam 

instrumentadas para a formação mais sólida do professor, oferecendo cursos 

eminentemente técnicos, sem bases conceituais (BRASIL, 2000, p. 29). 

 

Ao mesmo tempo em que os cursos superiores de Educação Artística se organizavam, 

começando as primeiras universidades em 1973, para atender as demandas do mercado e as 

determinações da lei, a formação de professores(as) para o Ensino da Arte era insuficiente 

para atender a demanda da nova lei, uma vez que ficou restrita às Escolinhas de Artes 

espalhadas pelo Brasil, como já citamos anteriormente. No que se refere aos cursos de 

Educação Artística criados, Barbosa (2008a, p. 10) critica-os veementemente, afirmando que 

esses cursos “de dois anos foram criados para preparar professores aligeirados, que 

ensinassem todas as artes ao mesmo tempo, tornando a arte na escola uma ineficiência a mais 

no currículo”. 

Essa mesma autora ressalta que a LDB Nº. 5.692/71, cujo enfoque é tecnicista, validou 

a polivalência – conceito ainda arraigado nas concepções de muitos profissionais e de muitas 
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instituições – ao determinar que o(a) mesmo(a) professor(a), formado(a) nos cursos criados na 

década de 1970, deveria ensinar todas as linguagens da arte: Artes Plásticas (hoje revista e 

ampliada para Artes Visuais), Música e Artes Cênicas, esta englobando o que hoje 

compreendemos como dança e teatro.  

Ao abordar brevemente a historicidade do Ensino da Arte no Brasil, os PCN/Arte 

trazem uma informação sobre esse período que vem a acrescentar-se às nossas reflexões, 

quando evidencia a fragilidade desse campo e afirma que 

 

Até os anos 60, existiam pouquíssimos cursos de formação de professores nesse 

campo, e professores de quaisquer matérias ou pessoas com alguma habilidade na 

área (artistas e estudiosos de cursos de belas-artes, de conservatórios, etc.) poderiam 

assumir as disciplinas de Desenho, Desenho Geométrico, Artes Plásticas e Música 

(BRASIL, 2000, p. 28). 

 

Ainda tomando os PCN/Arte (2000, p. 29) como referência, percebemos que esse 

Documento nos alerta sobre a situação de ensino e aprendizagem no contexto da década de 

1970, ao revelar que, nas aulas, dava-se ênfase “na aprendizagem reprodutiva e no fazer 

expressivo dos alunos”, retomando-se a uma prática vivenciada no início do século XX, que 

não permitia ao(a) professor(a) “conhecer mais profundamente cada uma das modalidades 

artísticas, as articulações entre elas e conhecer artistas, objetos artísticos e suas histórias”. 

A situação da formação de professores(as) e da responsabilidade do Ensino da Arte, 

nas escolas nas décadas de 1960 e 1970, perdura nas décadas seguintes, e nos dias atuais 

ainda se constitui uma problemática, pois vemos ainda em algumas escolas esse campo de 

conhecimentos sendo trabalhado por profissionais com formação em outras áreas e até mesmo 

sem nenhuma formação para o ensino da arte, sem preocupação com os conhecimentos 

pertinentes a esse campo do saber, utilizando práticas descontextualizadas, sem criticidade e 

objetivos. 

A partir do exposto, podemos afirmar que a LDB Nº. 5.692 trouxe transformações 

para a formação de professores(as) em arte, mas carrega consigo o caráter tecnicista, fruto dos 

interesses da época. Para Schramm (2001), as práticas escolares na concepção tecnicista de 

educação adequavam-se aos interesses políticos e econômicos do governo militar, implantado, 

a partir de 1964, com o objetivo de preparar mão de obra para o mercado de trabalho.  

Conforme o paradigma modernista tecnicista, o(a) professor(a) passou a ser 

responsável pelo planejamento sistemático da sua disciplina, cumprindo-o rigorosamente na 

prática. Os objetivos estabelecidos nesse planejamento enfatizavam o uso de recursos 

tecnológicos (gravadores, filmes, slides, mimeógrafo). Por falta de uma fundamentação 
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teórica, a metodologia adotada é norteada pelos livros didáticos e manuais que estimulam a 

exploração de materiais alternativos, principalmente sucatas. Também se observa a ênfase em 

técnicas de ampliação e redução de imagens, o uso de imagens prontas, geralmente ligadas a 

datas comemorativas, festas do calendário religioso ou a desenhos descontextualizados, 

impressos em mimeógrafo para serem milimetricamente pintados. Deste modo, por meio das 

atividades propostas, revelam-se práticas descontextualizadas e a-críticas. 

Ao mesmo tempo, na prática, os(as) professores(as) utilizavam como referência um 

misto de ações pautadas no paradigma tradicional do Ensino da Arte e nos princípios da livre-

expressão, além de ressaltarem os aspectos tecnicistas supracitados. É importante destacar que 

a livre-expressão, adotada de forma criteriosa a partir de fundamentos teóricos, nas Escolinhas 

de Arte, chegou às escolas, na década de 1970, esvaziadas de pressupostos teóricos, atingindo 

a máxima do laissez faire. De acordo com Azevedo, o(a) arte/educador, na perspectiva 

modernista da livre-expressão, tornava-se  

 

[...] o mago das técnicas, estimulador da sensibilidade, em outras palavras: era 

apenas uma figura que decorava as festas escolares e comemorava o dia do folclore; 

aquele que elegia os talentosos estudantes fazedores de arte e os destacam; aquele 

que, aos olhos dos colegas de matemática, língua portuguesa, história e geografia, 
era visto como menos importante, pois a Arte não era pensada nem como 

conhecimento nem como cultura e sim, como mera atividade que não exigia esforço 

intelectual – era fundamentada apenas em uma vaga ideia de criatividade (2010, p. 

84). 

 

A partir do supramencionado, podemos inferir que, mesmo inserindo o Ensino da Arte 

na legislação, não era de interesse do Estado, estimular ou fomentar espaços para um Ensino 

da Arte crítico nas escolas e na formação superior, tendo em vista que esse ensino promove 

reflexões e possibilidades de leituras críticas, tornando-se um espaço, em potencial, de 

resistência ao que era imposto na época. 

A seguir, discutiremos os pressupostos teóricos, as influências e contribuições que as 

perspectivas vistas até o momento fomentaram para ressignificar e ampliar o debate 

contemporâneo acerca do Ensino da Arte, iniciado ainda na década de 1980, período de 

grandes mudanças no campo da educação e de convergências no cenário internacional. 
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2.4 ENSINO DA ARTE COMO CONHECIMENTO: NOVAS PROPOSIÇÕES A 

PARTIR DOS ANOS 1980 

 

 

Cada geração tem direito a reinterpretar sua herança histórica, por isso, o 

conhecimento histórico é essencial para a formação da consciência política do 

indivíduo (BARBOSA, 2008a, p. xiii). 

 

 

Transpondo as reflexões suscitadas acerca do Ensino da Arte na concepção modernista 

da livre-expressão e do tecnicismo para o contexto contemporâneo, três questões se 

sobressaem. Em primeiro lugar, destacamos que a falta e/ou a superficialidade no 

conhecimento das ideias deweyanas e também da perspectiva contemporânea para o Ensino 

da Arte – influenciada por esse referencial, sem negar as contribuições que ele trouxe para o 

campo da arte/educação, mas ressignificando-o e a ele agregando novos elementos – tem 

revelado que no Ensino da Arte ainda utiliza-se a arte como experiência consumatória. Isso 

implica afirmar que a arte ainda é utilizada como suporte para o registro e/ou a geração do 

“produto final” de um processo/projeto pedagógico, muitas vezes sob a denominação de 

“interdisciplinaridade”. Ratificando nossa reflexão, Ana Mae afirma que 

 

A prática de colocar arte (desenho, colagem, modelagem, etc.) no final de uma 
experiência, ligando-se a ela por meio de conteúdo, vem sendo utilizada ainda hoje 

na Escola Fundamental no Brasil, e está baseada na idéia de que a arte pode ajudar a 

compreensão dos conceitos, porque há elementos afetivos na cognição que são por 

ela mobilizados. Escolas que se dizem trabalhar por projetos, uma moda dos anos de 

1990, freqüentemente usam a estratégia da qual acabo de falar (BARBOSA, 2008a, 

p. 2). 

 

Em segundo lugar, podemos afirmar que ainda é possível encontrar na 

contemporaneidade a concepção de Ensino da Arte fundamentada na perspectiva modernista 

tecnicista, quando, a partir da compreensão equivocada de se trabalhar uma perspectiva pós-

moderna, os(as) professores(as) trocam imagens de datas comemorativas por imagens de 

obras de arte, mas conservam a ênfase dada a técnicas, ao uso de redução e ampliação, 

trabalhando a imagem da obra de arte ainda de forma descontextualizada. Corroborando essas 

afirmações, Silva, S. (2004) e Silva (2005) relatam em suas pesquisas que, tanto nas escolas, 

como na formação continuada de professores(as), na cidade do Recife, a livre expressão e o 

tecnicismo ainda estão presentes de forma muito clara nas práticas de muitos(as) 

professores(as). 



85 

Por fim, em terceiro lugar, tomamos as contribuições de Barbosa (2008a) para inferir 

que existe uma aproximação entre as ações realizadas pelas Escolinhas de Arte e a concepção 

contemporânea para o Ensino da Arte, quando nas escolinhas já se anunciava, ainda que por 

um viés modernista, uma aproximação com o contexto, um diálogo com projetos, um diálogo 

com a fotografia, com imagens da mídia e do design, e uma aproximação com imagens de 

obras de arte. 

Essas reflexões nos instigam a adentrar na discussão acerca do Ensino da Arte como 

conhecimento. Para tanto, buscamos, inicialmente, as referências norteadoras do debate 

nacional e internacional que caracteriza as grandes mudanças nos modos de compreender esse 

campo. Essas concepções vão além das proposições redutoras, assinaladas nas perspectivas 

tradicional e modernista, reconhecendo que a perspectiva do Ensino da Arte como 

conhecimento – delineado pelas proposições da Abordagem Triangular, sistematizada por 

Ana Mae Barbosa – não rompe com os paradigmas anteriores, mas parte das contribuições 

deles e (re)elabora, (re)significa e (re)constrói a história e as práticas, utilizando aspectos e 

elementos advindos de múltiplos referenciais. Há nessas reflexões, um pressuposto: arte se 

ensina, uma vez que a perspectiva contemporânea do Ensino da Arte considera arte como 

cognição. 

Para Barbosa (1998, p. 33), “foi no esforço dialogal entre o discurso pós-moderno 

global e o processo consciente de diferenciação cultural também pós-moderno que”, no 

Ensino da Arte, surge o que hoje chamamos de Abordagem Triangular. Assim, como nos 

orienta essa estudiosa, buscamos conhecer o passado, não para desprezá-lo, mas para 

fomentar reflexões e compreender, de forma mais ampla, as bases que estruturam o Ensino da 

Arte na contemporaneidade. 

Em análise realizada, Guinsburg e Fernandes (2008, p. 14) buscam os elementos 

detonadores do pós-modernismo e revelam que, desde os anos 1950, começam a se estruturar, 

no âmbito mundial, mudanças nos mais variados campos. No que se refere ao ser humano, 

este passou a ser visto não mais como ser solitário, mas como ser coletivo, povo, classe, 

nação, etnia. Ao mesmo tempo, percebe-se a revolução tecnológica conquistando espaço, a 

onda do capitalismo, novas mídias, cultura de massa, alguns dos aspectos que contornam o 

que esses autores denominam de pós-modernismo. Para eles, nesse contexto, “o mundo das 

artes e das representações simbólicas viu-se diante da necessidade de refugar meios e formas 

de expressão consagrados ou obsoletos que não mais serviam à assimilação e ao 

relacionamento com essa realidade”. 
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Efland (2008) também discute as influências que essas mudanças no contexto mundial 

acarretam para o campo da Arte/Educação, considerando três fatores. O primeiro se refere ao 

período de transição entre o Modernismo e o Pós-Modernismo que influenciou diretamente a 

estética modernista, fato percebido pela profusão de movimentos artísticos que ilustram essa 

época ao refletir as mudanças científicas, tecnológicas, econômicas e sociais que marcaram as 

diversas culturas. O segundo diz respeito ao forte mercado cultural que tenta homogeneizar a 

cultura por meio da globalização, da cultura de massa e das novas tecnologias de 

comunicação e informação. O terceiro aspecto é referente ao mundo pós Guerra Fria e a todos 

os antagonismos étnicos decorrentes dele, com a nítida oposição entre culturas. 

Percebemos que o cenário de mudanças no contexto mundial revela que as décadas da 

segunda metade do século XX se caracterizam como uma zona limítrofe entre os paradigmas 

dominante e emergente, trazendo consequências para o campo da educação, e de igual 

maneira, para o Ensino da Arte. Esse ensino se enriquece de forma mais contundente, a partir 

da década de 1970, quando o campo educacional passa a ser influenciado pelas concepções da 

Teoria Crítica da Educação, em favor de uma educação como processo de conscientização, 

emancipação e libertação dos sujeitos; em prol de uma escola como espaço de resistência e de 

lutas contraideológicas. Nessa mesma perspectiva, Efland afirma que as pedagogias críticas 

fazem parte da esquerda educacional que percebe a separação elitista adotada pela educação 

durante anos, beneficiando alguns, negando e silenciando outros. As pedagogias críticas e 

pós-críticas visam, então, modificar o “status quo a fim de que estudantes de diversos grupos 

étnicos, raciais e sociais, experimentem uma igualdade educacional” (2008, p. 175, grifos do 

autor). 

Desse modo, podemos afirmar que, enquanto no cerne do pensamento moderno, 

conservador e elitista, a alta cultura norteava o campo da arte e, consequentemente, o Ensino 

da Arte, no período de transição paradigmática começam a surgir as contribuições das 

questões da pós-modernidade, decretando a morte das utopias do modernismo e apontado 

novos elementos. Dentre esses elementos, estão reflexões relacionadas à diversidade, à 

estética das minorias, ao conhecimento do contexto cultural, aos questionamentos dos 

universalismos e dos códigos hegemônicos da arte, à relação entre erudito e popular, à relação 

entre elite e massas, à ruptura entre a alta cultura e a baixa cultura. São esses alguns dos 

pressupostos fundantes de uma nova forma de pensar sobre as relações que homens e 

mulheres estabelecem com o mundo e, consequentemente, sobre os processos de 

humanização. 
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Barbosa (1998, p. 14) também destaca a busca pela identidade cultural como forma de 

conhecimento e construção da própria realidade, convergindo para um olhar e reconhecimento 

sobre a diversidade cultural que nos constitui. Para compreender a diversidade cultural, a 

autora aborda vários termos que nos conduzem a uma visão mais ampliada: multiculturalismo, 

pluriculturalismo, interculturalidade. Para ela, o multiculturalismo e o pluriculturalismo 

“significam a coexistência e mútuo entendimento de diferentes culturas na mesma sociedade”, 

enquanto que o termo interculturalismo, nos sugere uma relação mais ampliada, uma vez que 

indica “interação entre as diferentes culturas”, indo além do conhecimento do nível erudito 

que as constitui. Para promover essa interação, a educação precisa fomentar espaços para o 

conhecimento não só da cultura local, mas de outras culturas que coexistem no mesmo 

espaço/tempo e em outros espaços/tempos. 

A partir do exposto, percebemos que Ana Mae se aproxima da visão de 

interculturalidade de Souza (2009), apresentada na seção anterior. No entanto, a autora 

ressalta o perigo que isso pode acarretar: a criação de guetos culturais, ou seja, o isolamento 

cultural, o que impede que se conheçam outras culturas. Além disso, Barbosa (1998) destaca 

que a interculturalidade nos põe a pensar na existência da cultura do colonizador e na cultura 

do oprimido, sabendo que um deixou marcas no outro. 

Toda essa movimentação e profusão de debates chegaram à esfera educacional e 

contribuíram para fortalecer o campo do Ensino da Arte. Desse modo, situando-nos no 

contexto espaço/temporal, podemos afirmar que o Ensino da Arte, no contexto da educação 

brasileira, após anos de embates, silenciamento e negação, começou a se fortalecer ainda no 

período em que Ana Mae Barbosa passou a atuar na Escolinha de Arte do Recife. 

Posteriormente, em 1980, temos como marco os debates mais acalorados que 

ocorreram na Semana de Arte e Ensino, na Universidade de São Paulo (USP) e que foi 

organizada por Ana Mae. Vale destacar que, nessa época, Paulo Freire retornava ao Brasil, 

após anos de exílio, e, a convite de Ana Mae, proferiu uma palestra nesse evento para um 

público de três mil pessoas. 

O referido evento marca o período de mobilização e politização dos(as) 

arte/educadores(as), quando, a partir de então, começaram a surgir as associações de 

arte/educação que passaram a fortalecer politicamente os(as) professores(as) de Artes, 

preparando-os(as) para uma atuação bastante ativa e consciente. Ao mesmo tempo, a década 

de 1980 ainda evidencia uma fraca formação nessa área, o que levou, ainda nesse período, 

algumas Universidades a organizarem cursos de especialização (BARBOSA, 2009). 
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As experiências de Ana Mae Barbosa na Escolinha de Arte do Recife e, 

posteriormente, na Escolinha de Arte de São Paulo e na Semana de Arte e Ensino evidenciam 

que essa estudiosa, em suas primeiras experiências, já apontava elementos de uma concepção 

pós-moderna do Ensino da Arte, uma vez que já explorava imagens, elementos do cotidiano, 

dsigner de objetos e obras de arte nos trabalhos que desenvolvia. 

Bredariolli (2010) reconhece as experiências supracitadas e situa como marco das 

formulações da concepção pós-moderna do Ensino da Arte, elaboradas por Ana Mae Barbosa, 

o XIV Festival de Inverno de Campos do Jordão. Quando começou a organizar o festival e em 

decorrência das diversas vivências, Ana Mae passou a utilizar elementos que seriam base para 

a sistematização do que chamou inicialmente de Metodologia Triangular, posteriormente 

substituída por Proposta Triangular e, em seu processo pós-modernamente crítico de revisão, 

a estudiosa utiliza hoje a expressão Abordagem Triangular. No livro Abordagem Triangular 

no ensino das artes e culturas visuais, Barbosa (2010, p. 11) afirma: “eu elejo o título 

Abordagem Triangular porque metodologia quem faz é o professor e proposta é uma palavra 

desgastada pelas mil e uma que são despejadas, à guisa de guias curriculares, pelos poderes 

hierárquicos em cima da cabeça dos professores”. 

Para Bredariolli (2010) o XIV Festival de Campos do Jordão também se constitui 

como um marco que indica a aproximação de Ana Mae com o pensamento e as proposições 

do educador Paulo Freire, confirmada pela ênfase dada à leitura crítica do meio ambiente, 

tanto do mundo natural, como do mundo estético, que circundava o contexto do festival.  

Vale destacar que, para Freire (2007a), a leitura de mundo precede a leitura da palavra. 

Isso implica afirmar que essa leitura, individual ou coletiva, nos leva a compreender o mundo 

em que vivemos, o que está próximo a nós, o nosso contexto, com todas as suas 

subjetividades, contribuindo para o nosso processo de humanização. 

Retomando-se as ações do festival, percebe-se que a leitura de mundo marcou as ações 

desenvolvidas no evento, conforme destaca Bredariolli:  

 

A ênfase no exercício da crítica pela leitura, no sentido a ela atribuído por Paulo 

Freire, foi uma das marcas pedagógicas desse Festival. 
A noção de leitura como leitura da palavra e do mundo, própria ao conceito de Paulo 

Freire, fez parte desse Festival desde as primeiras reuniões realizadas na Pinacoteca 

do Estado de São Paulo para a concepção e organização de suas atividades 

pedagógicas, tornando-se seu principal tema (2010, p. 29). 

 

Sobre essa aproximação com o pensamento freireano, a própria Ana Mae, em 

entrevista dada a Schütz-Foerste (1996, p. 25), destaca: 
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[...] isso tem muita influência de Paulo Freire. A idéia da contextualização, de leitura 

é influenciada por Paulo Freire. É a idéia de nunca descontextualizar o ensino. O 

ensino deve estar sempre referido ao seu contexto. 

Então “Campos do Jordão” teve muita influência dele. Significa ler o contexto no 

qual você está, usar a cidade no sentido de ler o contexto dela. Inclusive 

identificamos muitas manifestações artísticas da cidade, trouxemos as manifestações 

artísticas para serem apresentadas... Dialogamos com o pessoal em ateliers e oficinas 

de artistas locais. 

 

Dentre as vivências mais significativas desse festival relatadas a Rita Bredariolli por 

Ana Mae Barbosa, estava a constatação da existência de concepções de Ensino da Arte 

dissonantes e que, ao mesmo tempo, amedrontavam e abalavam  os(as) arte/educadores(as) da 

época, fato justificado por tantos anos de práticas pautadas em conceitos tidos como verdade 

absoluta. A primeira concepção se refere a questões subjetivas, a outra concepção emergia 

“em defesa de uma interlocução entre a experimentação, a decodificação e a informação”, o 

que indicava que, paralelo ao Ensino da Arte fundamentado na livre-expressão, começava a 

existir outro paradigma de Ensino da Arte, tendo como aporte a leitura e análise de imagens, 

sendo estas uma das dimensões do processo de ensino/aprendizagem da arte 

(BREDARIOLLI, ibid, p. 30). 

Após o XIV Festival de Campos do Jordão, a Abordagem Triangular começou a ser 

trabalhada no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC–USP) e, 

em seguida, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na época, sob a direção de 

Paulo Freire. 

Foi então no MAC–USP que a Abordagem Triangular começou a ser experimentada a 

partir das três ações que se interrelacionam e se interdependem dialogicamente: a leitura de 

imagem, a produção e a contextualização. Vale destacar que a leitura de imagem esteve 

inicialmente presa a imagens de obras de arte, contudo, ainda nesse museu, Ana Mae Barbosa 

começou a ampliar e trazer elementos da multiculturalidade para essa discussão, ao 

possibilitar exposições que abalavam as certezas e regras do espaço sacralizado do museu. 

Convém destacarmos que, alguns estudos utilizam a denominação “fazer artístico” para 

abordar a ação da Abordagem Triangular que remete a prática em arte. No presente estudo 

nossa opção por chamá-la de “produção” se dá pelo fato de compreendermos que esta envolve 

não apenas materiais/elementos/técnicas utilizados na prática em Artes Visuais, mas também 

aspectos subjetivos. 

Na obra em que apresenta uma análise da experiência vivenciada no MAC-USP, 

Barbosa (2009, p. 98) estabelece uma comparação que nos leva a refletir sobre a transição 

paradigmática vivenciada nesse período, quando afirma: “enquanto no modernismo se 
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privilegiava, dentre as funções criadoras, a originalidade preservando o estudante do contato 

com a obra de arte, a pós-modernidade vem enfatizando a elaboração, dentre os outros 

processos mentais envolvidos na criatividade”. Isso nos leva a inferir que a concepção 

contemporânea de Ensino da Arte, denominada hoje de Abordagem Triangular, sem 

desconsiderar a expressão e a criatividade do(a) sujeito, amplia e aglutina novos elementos a 

esses aspectos, conforme expõe sua sistematizadora: 

 

[...] o modernismo apelava para a emoção na abordagem da obra de arte nas escolas 

brasileiras; já a pós-modernidade aponta a cognição como preponderante para a 

compreensão estética e para o fazer artístico, introduzindo a crítica associada ao 

fazer e ao ver. Enquanto a modernidade concebia a arte como expressão, a pós-

modernidade remete à construção do objeto e sua concepção inteligível, como 

elementos definidores da arte (Id, ibid, p. 98). 

 

A partir do exposto, podemos inferir que a Abordagem Triangular rompe com os 

padrões e normas estabelecidas para esse campo, vendo-o pela sua relação dialógica com o 

mundo, abrindo-se para a cultura, o contexto, para a leitura crítica do mundo e da imagem, 

para a arte enquanto cognição. Para Barbosa (1998) o conhecimento da nossa cultura é 

fundamental em nosso processo de libertação. Nesse sentido, o Ensino da Arte traz 

contributos para provocar/fomentar esse conhecimento. Conforme afirma: “não podemos 

entender a cultura de um país sem conhecer sua arte. Sem conhecer as artes de uma sociedade, 

só podemos ter conhecimento parcial de sua cultura” (BARBOSA, ibid, p. 16).  Isso porque, 

segundo ela mesma postula, 

 

A arte na educação como expressão pessoal e como cultura é um importante 

instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento. Através das artes é 

possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade do meio 

ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade 

percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi 

analisada (Id, ibid, p. 16). 

 

Ao compreender a arte como cultura e o Ensino da Arte como espaço para a 

democratização e acesso aos códigos eruditos, códigos do poder, e ao reconhecer isso como 

direito de todos(as), Ana Mae, mais uma vez, evidencia sua aproximação com as ideias 

freireanas, fato também destacado em vários estudos (Arriaga, 2009; Bredariolli, 2010; 

Azevedo, 2010). 

Já no final da década de 1980, mais precisamente em 1987, se estreitaram os laços 

entre Ana Mae e Paulo Freire, quando essa estudiosa o convidou para ministrar uma disciplina 

no curso na Especialização em Arte-Educação, no qual era coordenadora, na Universidade de 
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São Paulo (USP). Após esse período de aproximação, Barbosa afirma ter se dedicado às 

atividades que realizava no MAC – USP, enquanto Freire exercia a função de Secretário de 

Educação do Município de São Paulo. 

Ainda buscando referências presentes no processo de construção e sistematização da 

Abordagem Triangular, encontramos, nos estudos de Barbosa (1998) e Rizzi (2008), 

indicativos de alguns movimentos e abordagens que contribuíram para ampliar o modo de 

pensar sobre o Ensino da Arte: as Escuelas al Aire Libre mexicanas, o Critical Studies inglês, 

o Movimento de Apreciação Estética aliado ao Discipline Based Art Education (DBAE) 

americano. 

De acordo com Barbosa (1998) das Escuelas al Aire Libre e do Critical Studies surge a 

ideia de arte como expressão e como cultura, embora Ana Mae reconheça que isso fazia parte 

das concepções de arte/educação em vários lugares do mundo. Segundo esta autora, o DBAE 

influenciou o Ensino da Arte e, mais especificamente, a Abordagem Triangular, por conta do 

seu “posicionamento culturalista em relação às políticas artísticas” e o Reader Response 

“influenciou a designação da leitura de obra de Arte” (BARBOSA, ibid, p. 34, grifos da 

autora). 

Na contemporaneidade, Ana Mae se refere ao Ensino da Arte e, mais precisamente, à 

Abordagem Triangular, como sendo uma proposta 

 

Construtivista, interacionista, dialogal, multiculturalista e é pós-moderna por tudo 

isto e por articular arte como expressão e como cultura na sala de aula, sendo esta 

articulação o denominador comum de todas as propostas pós-modernas do ensino da 

arte que circulam internacionalmente na contemporaneidade (BARBOSA, 1998, p. 

41). 

 

Ainda revelando a influência do construtivismo, a autora, que chegou a ir à Suíça para 

estudar na Faculdade de Pedagogia de Piaget, afirma que “o leitor e o objeto constroem a 

resposta à obra numa piagetiana interpretação do ato cognitivo e, mais ainda, vigotsquiana 

interpretação de compreensão do mundo” (Id, ibid, p. 35). 

Podemos afirmar, então, que essa autora se aproxima também de conceitos discutidos 

por Vigotsky. Nos estudos anteriores à sua Teoria Sociocultural, esse autor afirma que a arte 

produz um efeito no indivíduo e esse efeito é social. Para ele, a arte é 

 

[...] um instrumento da sociedade através do qual incorpora ao ciclo da vida social 

os aspectos mais íntimos e pessoais do nosso ser. Seria mais correto dizer que o 

sentimento não se torna social, mas, ao contrário, torna-se pessoal, quando cada um 
de nós vivencia uma obra de arte, converte-se em pessoal sem com isto deixar de 

continuar social (VIGOTSKY, 1999, p. 315). 
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Essas reflexões nos levam a perceber que a arte não modifica diretamente o indivíduo 

ou a sociedade, porém contribui significativamente para essas mudanças. Sendo assim, 

podemos afirmar que as proposições da Abordagem Triangular dialogam com as ideias sobre 

arte de Vigotsky, estudioso da aprendizagem.  

No que se refere às especificidades da Abordagem Triangular, nosso aporte teórico 

sugere que essa abordagem está diretamente ligada a três pontos basilares, dialogantes e não 

hierárquicos, a saber: a leitura de obras de arte, a produção e a contextualização. Para Barbosa 

(2009b, p. 66), por meio desse sistema, “se afirma a eficiência da arte para desenvolver 

formas sutis de pensar, diferenciar, comparar, generalizar, interpretar, conceber 

possibilidades, construir, formular hipóteses e decifrar metáforas”. 

Nesse processo, o(a) professor(a) é mediador(a) para guiar a relação do(a) estudante 

com a imagem, para orientar o processo de produção e de contextualização. Assim, a ação 

do(a) mediador(a) se faz necessária para que a arte possa atingir seu papel formativo, mesmo 

sabendo que o(a) estudante também constrói conhecimentos, lê imagens, compreende 

questões relacionadas a estética, sem a mediação do(a) professor(a).   

A partir do exposto, podemos inferir que a educação cultural proporcionada pela 

Abordagem Triangular, por meio de suas três ações, é uma educação crítica que reconhece a 

participação ativa do estudante no seu processo de construção do conhecimento, sendo o(a) 

professor(a) o(a) mediador(a) do mundo visual. 

Ao tratar questões relacionadas à mediação e à estética, Barbosa (1998, p. 41) nos 

oferece uma afirmativa esclarecedora, quando diz: “Como professores, temos que procurar 

conhecer estética para estarmos preparados para os questionamentos estéticos que 

necessariamente surgem no processo de nossos alunos entenderem e conhecerem arte, quer 

seja fazendo arte ou interpretando obras de arte”. E complementa afirmando que é importante 

ao(a) professor(a) dessa área do conhecimento conhecer estética para saber o que escolher 

para os(as) seus/suas estudantes. 

Complementando a ideia de Barbosa, Vincent Lanier (2005) salienta que a 

“experiência estética visual já é desfrutada pelo indivíduo antes que ele entre para a escola. 

Portanto, não a introduzimos para nossos alunos, mas a incrementamos a partir de algo que já 

está lá”. Nesse sentido, o(a) professor(a) é responsável por trazer elementos da realidade 

cultural do(a) estudante que possam servir de ancoragem para o novo conhecimento, para 

novas construções, tornando o elemento visual escolhido (fotografias, pinturas, esculturas, 

reproduções gráficas, gravuras, imagens de publicidade, dentre outras) potencialmente 
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significativo para a aprendizagem e o enriquecimento cultural e crítico do(a) estudante sobre 

os diversos elementos que permeiam seu cotidiano. 

Retomando as três ações que compõem a Abordagem Triangular – leitura de imagem, 

produção e contextualização, Barbosa (1998), Rizzi (2008) e Arriaga (2009) ressaltam que a 

perspectiva pós-moderna do Ensino da Arte reconhece a inter-relação/articulação entre essas 

ações. Rizzi destaca que isso 

 

Não indica um procedimento dominante ou hierárquico na combinação das várias 

ações e seus conteúdos. Ao contrário, aponta para o conceito de pertinência na 

escolha de determinada ação e seus conteúdos enfatizando, sempre, a coerência entre 

os objetivos e os métodos (2008, p. 338). 

 

Mais especificamente sobre a leitura de imagens, Barbosa (1998, p. 18) defende que é 

uma ação necessária para a ampliação da livre-expressão, uma vez que contribui para o 

desenvolvimento da "fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade", aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento da criatividade, além de contribuir para o 

desenvolvimento cultural. Desse modo, podemos inferir que as proposições do Ensino da Arte 

na contemporaneidade ampliam e acrescentam novos elementos à livre-expressão, eixo que 

sustenta e caracteriza o Ensino da Arte modernista.  

Em sua estreita relação com a perspectiva freireana, Barbosa (ibid, p. 40) postula que a 

leitura de imagem “é questionamento, é busca, é descoberta, é o despertar da capacidade 

crítica, nunca a redução dos alunos a receptáculos das informações do professor, por mais 

inteligentes que eles sejam”. 

Assim, o Ensino da Arte numa perspectiva contemporânea reconhece o sujeito como 

leitor do mundo, consequentemente, das imagens que permeiam o seu cotidiano, sejam elas da 

arte erudita, da cultura popular, das ruas, das propagandas, de jornais, do cinema, dentre 

outras. Nessa perspectiva, são diluídas as barreiras que a ideologia dominante, entranhada no 

processos formativos, nos impunha, e ainda impõe, quando seleciona o que pode e o que não 

pode ser lido/trabalhado pelos diversos sujeitos, em seus variados contextos.  

Também discutindo a leitura de imagens, Pillar (1999, p. 12) amplia nossa 

compreensão quando discute que a leitura é um processo que depende das 

vivências/experiências e do contexto temporal do sujeito leitor. Nesse sentido, a autora 

apresenta uma concepção de leitura que se aproxima da concepção freireana quando traz essas 

contribuições para o campo da arte, conforme podemos perceber quando afirma que tudo está  
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[...] marcado fortemente por nosso lugar social, nossa origem social. E, ao buscar 

compreender, estamos fazendo leituras desse mundo. Leitura crítica, prazerosa, 

envolvente, significativa, desafiadora. Leitura, que, inserida num contexto social e 

econômico, é de natureza educativa e política, pois nossa maneira de ver o mundo é 

modelada por questões de poder, por questões ideológicas (Id, ibid, p. 14). 

 

No que se refere à ação da contextualização, Barbosa (2009, p. XXXIII) afirma que 

essa é “a condição epistemológica básica de nosso momento histórico”. Sendo assim, vai além 

de uma simples ação a ser executada pela pesquisa da obra, do artista, do movimento, pois 

perpassa e se funde em todas as outras ações, dando-lhes significação. 

Arriaga (2009, p.XVII) nos leva a perceber a contextualização a partir da aproximação 

estabelecida entre Ana Mae e o processo de conscientização, discutido por Paulo Freire. Daí a 

importância dada à tomada de consciência como sendo a necessidade de abrir espaço para a 

"contextualização econômica, política e social, frente a uma visão linear da história que só se 

interessava pela evolução das formas artísticas através do tempo". 

Ampliando nossa compreensão, sobre isso, Barbosa (ibid, p. 38) defende que a 

contextualização pode ser “histórica, social, psicológica, antropológica, geográfica, ecológica, 

biológica, etc.”, e ainda pode estabelecer relações com as experiências e com a evolução 

tecnológica. Isso nos permite afirmar que a ação da contextualização está estreitamente ligada 

à vida do sujeito. 

A partir dessas considerações, é possível inferir que a contextualização aponta para a 

interdisciplinaridade, para a multiculturalidade e interculturalidade; e para a visão ecológica, 

aspectos da pedagogia pós-moderna. 

No que se refere à produção, nosso referencial destaca algumas questões que nos 

levam a refletir sobre a necessidade de pensar sobre essa ação, numa perspectiva oposta ao 

pensamento modernista e tradicional. A primeira questão se refere a um erro decorrente da má 

interpretação da Abordagem Triangular, na medida em que reduz a produção à releitura e, 

consequentemente, reduz a releitura à cópia. Sobre isso, Pillar (1999, p. 18) afirma que 

 

Há uma grande distância entre releitura e cópia. A cópia diz respeito ao 

aprimoramento técnico, sem transformação, sem interpretação, sem criação. Já na 

releitura há transformação, interpretação, criação com base num referencial, num 

texto visual que pode estar explícito ou implícito na obra final. Aqui o que se busca 
é a criação e não a reprodução de uma imagem. 

 

Barbosa (1998, p. 40) entende que “a releitura é uma atividade possível e quanto mais 

problematizadora mais criadora”. Para essa autora, “uma releitura divergente e/ou subjetivada 

amplia o universo da alteridade visual e exercita o processo de edição de imagens com o qual 
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nossa cognição visual naturalmente trabalha”. Inferimos, então, que a releitura exige uma 

atitude de vigilância crítica por parte do(a) professor(a); caso contrário, corre o risco de 

utilizá-la como uma reprodução improdutiva, um mero procedimento a ser adotado 

repetidamente, sem conexões com as demais ações e com o contexto em estudo. Se praticada 

dessa forma, torna-se uma atividade que não estimula a criticidade, a construção de 

pensamentos e elaborações ampliadas, caindo-se em uma perspectiva de Ensino da Arte que o 

debate atual tenta superar. 

A segunda questão está relacionada ao distanciamento entre a perspectiva pós-

moderna do Ensino da Arte e a visão modernista de originalidade, emotividade e criatividade 

que reveste o processo artístico. A perspectiva pós-moderna reconhece que “somente a 

produção não é suficiente para a leitura e o julgamento de qualidade das imagens produzidas 

por artistas ou do mundo cotidiano que nos cerca”. Dessa forma, podemos inferir que essa 

concepção amplia esses conceitos quando não os dissocia das demais ações envolvidas no 

conhecimento da arte (BARBOSA, 2009, p. 35). 

Efland (2008) afirma que, diferentemente da perspectiva modernista, a arte/educação 

pós-moderna se conecta à vida, no entanto isso não implica dizer que apenas valoriza a 

produção de hoje, pois considera também o vivido, a história, ou seja, enfatiza também o 

passado, uma vez que este pode ser referência para as produções mais contemporâneas. 

Dialogando com essa perspectiva discursiva, Barbosa (2002b, p. 18) ressalta que 

“construir para reconstruir, selecionar, reelaborar, partir do conhecido e modificá-lo de acordo 

com o contexto e a necessidade são processos criadores, desenvolvidos pelo fazer e ver Arte, 

fundamentais para a sobrevivência no mundo cotidiano”. 

Na perspectiva contemporânea, a produção não está ligada apenas à experimentação 

(de técnicas, materiais da arte, suportes), característica do próprio fazer artístico, mas também 

compreende as demais ações desse processo. Uma vez que compreendemos que o sujeito, ao 

ler uma imagem, está recriando-a, podemos afirmar que essa ação também faz parte do 

processo criativo. Do mesmo modo, podemos afirmar que, quando o sujeito estabelece 

relações entre o contexto da imagem e o contexto em que vive, também está produzindo, 

mesmo que esta produção não se materialize a partir de um elemento, técnica ou suporte da 

arte, podendo ser compreendida como uma produção subjetiva que mobiliza outras ações no 

sujeito. 

Isso nos permite afirmar que a produção também perpassa as demais ações, tendo em 

vista que estas não são dicotômicas, antes são complementares, dialogantes, e estabelece uma 

estreita relação com o vivido. Dessa forma, a produção remete a uma nova forma de ler, de 
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interpretar, de conhecer o objeto/tema em estudo, e nem sempre se expressa ou se materializa 

por meio de uma atividade plástica. 

As reflexões fomentadas até o presente nos levam a inferir que a concepção 

contemporânea de ensino/aprendizagem da arte se distancia das perspectivas tradicional e 

modernista, quando a educação girava em torno dos livros, da alfabetização, da leitura e da 

escrita e do desenvolvimento de habilidades, no que se refere ao campo da arte, ligadas ao 

desenho, à pintura, à escultura, às formas clássicas de produção e apreciação. Os estudiosos 

pós-modernos desse campo percebem o diálogo entre a arte de ontem e a arte de hoje, a arte 

clássica e as imagens do cotidiano. Isso torna possível afirmar-se que o campo do Ensino da 

Arte na contemporaneidade sugere uma leitura de mundo mais ampliada, vendo 

possibilidades nas diversas fontes, desde imagens clássicas até a percepção da organização de 

uma banca de feira; leitura de imagens da mídia ou das pinturas dos muros da cidade. Essa 

leitura nos leva a perceber e a transitar nos mais diversos lugares onde a arte se insere, 

tornando-nos, ao mesmo tempo, conhecedores do historicamente construído e sujeitos 

integrados na contemporaneidade. Vale destacar que as imagens – sejam elas, obras de arte, 

fotografias, impressos, lambe-lambe, grafitte, pixação, cinema, out-doors, vídeos, dentre 

outras – fazem parte maciçamente do contexto em que vivemos, comunicando-nos, 

ensinando-nos e forjando nossas identidades. 

A partir do exposto, percebemos que, em suas pesquisas, Barbosa (1998, 2002b, 

2008a, 2010) contribui para reconhecer o Ensino da Arte como área do conhecimento e 

reforça a importância da arte na educação como recurso para a identificação cultural, os 

processos de humanização e o desenvolvimento de um povo. Desse modo, podemos situar 

suas contribuições no âmbito das perspectivas críticas e pós-críticas do campo da educação, e, 

por conseguinte, do Ensino da Arte. 

Discutindo essa mesma perspectiva, Azevedo (2010, p. 89) traz uma contribuição que 

esclarece as reflexões fomentadas neste estudo, como podemos ver no texto seguinte: 

 

Em síntese, a argumentação sobre a Abordagem Triangular se localiza no contexto 

dos trânsitos entre a concepção crítica e pós-crítica de Arte/Educação: em primeiro 

lugar, ela é contraideológica e busca a libertação, e em segundo lugar, é 

inter/multicultural, ou seja, toma o multiculturalismo (crítico) para além da 

celebração, da folclorização, compreendendo que o diálogo, entre diferentes 
culturas, é carregado de conflitos, sendo evidente, portanto, mais uma vez a 

influência do pensamento freireano em sua criação/sistematização. 

 

A consideração acima nos leva a perceber que o Ensino da Arte como conhecimento 

contempla categorias das perspectivas críticas e pós-críticas, discutidas na seção anterior. 
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Assim, na tessitura que constitui e aglutina os campos da formação inicial de professores(as) e 

do Ensino da Arte, alguns elementos indicam que este é um campo que se abre à pesquisa. 

Destarte, é na direção das conquistas já alcançadas que o Ensino da Arte, após ter 

conseguido seu espaço na legislação – com a implantação da LDBEN Nº 9.394/96, nos 

PCN/Arte e nas DCN para o curso de Pedagogia – e pelos avanços nos debates acerca dessa 

área do conhecimento, enquanto área portadora de saberes específicos, conceitos e 

finalidades, pode contribuir para novos direcionamentos, formas de pensar e agir quanto às 

práticas formativas que envolvem este campo. 
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Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade na 

compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade à revisão dos 

achados, reconhece não apenas a possibilidade de mudar de opção, de apreciação, 

mas o direito de fazê-lo (FREIRE, 2007a, p. 33). 

 

 

 Pela característica singular de realizar uma pesquisa nas Ciências Humanas, em 

especial na Educação, em virtude das especificidades do campo, reconhecemos a 

multiplicidade de abordagens, caminhos e percursos que podem ser adotados de acordo com 

os objetivos traçados e com o posicionamento do(a) pesquisador(a) diante do objeto/campo 

pesquisado. Pensando nisso, encontramos na perspectiva da pesquisa qualitativa a 

fundamentação teórico-metodológica que busca atender as inquietações que geraram o 

presente estudo e, ao mesmo tempo, reconhecemos a contribuição desta abordagem acerca da 

necessidade de aproximação com o campo pesquisado e com os sujeitos envolvidos, 

distanciando-nos do posicionamento asséptico do pesquisador frente ao objeto pesquisado. 

 De acordo com Minayo (2008b, p. 57), um estudo desta natureza possibilita desnudar 

características desconhecidas ou pouco conhecidas de um processo social, permitindo ao 

pesquisador “a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e 

categorias de investigação”, além de levá-lo a trilhar caminhos que o conduzam à produção de 

conhecimento. 

 Dialogando com a mesma perspectiva, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001) nos 

elucidam sobre a flexibilidade das pesquisas de abordagem qualitativa, ressaltando que essa 

abordagem rejeita a rigidez das regras historicamente estabelecidas como válidas para 

pesquisa acadêmica. 

As contribuições dos autores supracitados nos possibilitam compreender que o tipo de 

estudo que realizamos não se faz utilizando apenas um procedimento e um instrumento de 

coleta, pois, se assim o fizéssemos, correríamos o risco de olhar superficialmente o campo. 

Essas reflexões nos exigem, pois, efetivamente uma compreensão acerca do campo em que 

imergimos, para elegermos os procedimentos e os instrumentos que nos aproximam, da 

melhor forma, do nosso objeto de estudo e consequentemente, dos sujeitos, vistos como 

participantes ativos do processo investigativo.  

Entendemos, então, que, ao adentrarmos numa pesquisa sobre um fenômeno social, é 

necessário reconhecer a necessidade de ampliar nossa visão a respeito dos contextos e dos 

sujeitos investigados, direcionando nosso olhar para o processo, e não o limitando apenas aos 

resultados. 
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 Sendo este um estudo inserido no campo da Educação, cujo recorte é o Ensino da Arte 

na Formação Inicial em Pedagogia, não desconsideramos – mesmo partindo de uma 

abordagem qualitativa – a possibilidade de articulação com os dados quantitativos, uma vez 

que eles podem constituir-se como auxiliares na pesquisa. 

 No aporte teórico que orientou nosso percurso investigativo, percebemos que vários 

autores se debruçam sobre a importância dos dados quantitativos para a pesquisa, 

apresentando o qualitativo e o quantitativo em uma relação não dicotômica, mas 

complementar e necessária à compreensão de determinados aspectos do campo social em que 

nos inserimos. Reforçando esse diálogo, Melucci (2005, p. 9) afirma que “não é, certamente, 

na contraposição entre quantitativo e qualitativo que a mudança se verifica, mas na 

transformação das atitudes fundamentais, na mudança do ponto de vista a respeito da relação 

entre o pesquisador e o objeto”. 

Contextualizando o momento histórico em que se insere o presente estudo, situamo-

nos no que alguns estudiosos
10

 chamam de contemporaneidade, pós-modernidade, 

modernidade líquida. Mais precisamente, ao adotarmos as contribuições freireanas a partir dos 

anos 1990, situamos o presente estudo como pós-modernamente crítico. Nesse debate, 

Melucci (2005), Costa (2007a), Bogdan e Biklen (1994) discutem pesquisas na 

contemporaneidade a partir de dois aspectos que convergem: a ruptura com os princípios da 

ciência moderna e a abertura para as novas possibilidades metodológicas, em que as escolhas 

e os percursos do(a) pesquisador(a) não são conclusos, herméticos e imutáveis. Além disso, 

esses autores nos elucidam sobre nossa condição de sujeitos do contexto histórico-social 

multifacetado e nos conduzem a perceber criticamente o conhecimento em construção, ao 

mesmo tempo em que entendem a realidade pesquisada como intrinsecamente relacionada ao 

observador.  

 Tomando as discussões apresentadas como norteadoras do percurso metodológico, 

buscamos compreender no nosso estudo o Ensino da Arte na Formação Inicial do(a) 

Pedagogo(a), em Instituições de Ensino Superior do Estado de Pernambuco. 

 Ao mesmo tempo, norteadas pelas (in)certezas que o percurso investigativo nos 

aponta, apoiamo-nos em Melucci (2005, p. 38), para quem esse processo de construção 

“requer a capacidade de voltar continuamente sobre os procedimentos e sobre a prática 

mesma da pesquisa”. Isso nos leva, durante todo o processo, a dialogar com as proposições de 

Freire (2007a) sobre a necessidade de um processo de ação, reflexão e ação, e sobre a 

                                                
10 Bauman (2007), Silva (1993, 2009), Giroux (1993), McLaren (1993). 



101 

 

possibilidade e o direito de mudar de opção a partir das descobertas no/do campo. Destarte, 

entendemos que o percurso investigativo se constitui um processo de ação, reflexão e revisão, 

que pode desenhar novos caminhos à medida que imergimos no nosso campo de estudo, 

conforme apresentaremos a seguir. 

 

 

3.1 A ESCOLHA DO CAMPO E DOS SUJEITOS: FASE EXPLORATÓRIA 

 

 

 Ao começarmos a delinear nosso campo de investigação, fundamentamo-nos 

inicialmente nos princípios denominados por Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001) de 

fase exploratória, sendo esta uma etapa necessária à construção do arcabouço da pesquisa. 

Conforme afirmam Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001, p. 148), a fase exploratória 

permite definir algumas questões e procedimentos “adequados à investigação”, tendo como 

objetivo “obter informações suficientes para orientar decisões iniciais sobre as questões 

relevantes e o design do estudo, as observações, impressões e insights”. 

 Nessa etapa, buscamos definir as prováveis IES para o presente estudo. Para tanto, 

realizamos inicialmente um levantamento, junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), dos cursos de Pedagogia do Estado de Pernambuco. Encontramos um 

total de 31 cursos de Pedagogia, oferecidos por 27 instituições públicas e privadas. É 

importante destacar que as IES públicas da rede Federal e Estadual oferecem cursos de 

Pedagogia em diferentes localidades do Estado. 

 A partir dos dados encontrados, elegemos, como primeiro critério para a escolha do 

nosso campo de investigação, o tipo de organização acadêmica das IES. Sendo assim, 

optamos por pesquisar Universidades, por dialogarmos com Cunha (2005), para quem essas 

instituições se sobressaem como espaço onde se produz ciência. Por outro lado, nossa escolha 

também decorre do fato de essas serem reconhecidamente instituições que envolvem a tríade 

que orienta a formação inicial – ensino, pesquisa e extensão –, valorizando, acelerando e 

(re)avaliando a produção de conhecimentos em todos os campos. Vale destacar que não 

fizemos restrições quanto à natureza jurídica das IES, públicas ou privadas. Desse modo, o 

primeiro critério nos trouxe como prováveis campos de pesquisa um total de 5 (cinco)  

instituições, totalizando 9 (nove) cursos de Pedagogia. Desse quantitativo, duas IES são 

privadas e três públicas, dentre as quais duas federais, que oferecem o curso de Pedagogia em 

três diferentes cidades do Estado, e uma instituição estadual, que oferece cursos de Pedagogia 
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em três cidades localizadas no interior do Estado. A fim de tornar mais clara a compreensão 

da escolha do nosso campo de investigação, apresentamos, na figura abaixo, o estudo 

realizado na fase exploratória: 

 

 

      INEP 

 

 

 

       

         IES 1      IES 2             IES 3          IES 4   IES 5  

     PRIVADA  PRIVADA         PÚBLICA     PÚBLICA          PÚBLICA

             FEDERAL     FEDERAL        ESTADUAL 

      

 

  

Com a finalidade de nos aproximarmos dos achados deste estudo, analisamos os 

cadastros das 5 (cinco) IES junto ao INEP a partir do Ato Regulatório, a fim de sabermos as 

instituições regularmente reconhecidas ou que estão com os cursos em processo de 

reconhecimento pelo MEC, o que se constituiu como nosso segundo critério de escolha. O 

Ato Regulatório nos permite recolher informações detalhadas sobre o estado legal dos Cursos 

e das instituições pesquisadas, a partir de três modalidades: Cursos Autorizados, Cursos 

Reconhecidos e Cursos em Processo de Renovação do Reconhecimento. 

 A análise do Ato Regulatório nos revelou os seguintes achados: dos 9 (nove) cursos de 

Pedagogia oferecidos pelas 5 (cinco) Universidades, 6 (seis) cursos são reconhecidos junto ao 

MEC e 3 (três) cursos estão em processo de reconhecimento. 

 Diante desses achados, percebemos a necessidade de refinar nosso olhar e elencar 

como último critério as IES que possuem, no mínimo, um componente curricular relacionado 

ao Ensino da Arte. Para tanto, analisamos junto às matrizes curriculares das instituições dos 

cursos de Pedagogia e encontramos o seguinte: três IES públicas, distribuídas em diferentes 

cidades do Estado, e uma instituição privada possuem pelo menos uma disciplina relacionada 

ao Ensino da Arte; e uma IES privada não possui disciplina alguma relacionada ao Ensino da 

Arte. 

 A partir desse critério, uma das instituições privadas deixou de ser campo para nossa 

investigação. Desse modo, nossa primeira aproximação com os prováveis campos nos revelou 
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que uma das instituições públicas da rede federal, mesmo tendo o componente relacionado ao 

Ensino da Arte em sua Matriz Curricular, implantou-o efetivamente após a nossa incursão no 

campo de investigação, sendo a pesquisadora, por um determinado período, a professora da 

referida disciplina, o que nos levou a descartar essa IES Federal como campo de pesquisa. 

 Destarte, o estudo realizado na fase exploratória nos conduziu a escolher, de forma 

mais segura e mais fiel às etapas traçadas, as instituições que compuseram o campo de nossa 

investigação, a saber: 3 (três) IES, sendo uma instituição privada e duas instituições públicas, 

sendo uma federal e uma estadual, localizadas na capital e no interior do Estado. Ressaltamos 

que essas instituições beneficiam e contribuem significativamente para a qualificação e 

formação de profissionais da educação que integram o ensino em escolas públicas e privadas 

do Estado, além de outros campos de atuação. 

 Ainda se faz necessário destacar que o estudo realizado nessa fase exploratória nos 

permitiu perceber que as IES públicas, Federais e Estaduais, possuem a mesma Matriz 

Curricular para os diferentes campi onde estão localizadas.  

 Uma vez que compreendermos que o estudo por nós realizado é também um recorte do 

campo, afirmamos que a opção pelos sujeitos da pesquisa deu-se por acreditarmos na 

contribuição que os mesmos podem dar ao Ensino da Arte, tanto na orientação, organização e 

estruturação do curso, entendendo este como um processo de construção coletiva, quanto pela 

atuação mais direta na formação de futuros docentes. Desse modo, elegemos como sujeitos da 

pesquisa os coordenadores dos cursos de Pedagogia das IES escolhidas e os(as) 

professores(as) responsáveis pela(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte das 

referidas instituições.  

 

 

3.2 OS DOCUMENTOS E OS INSTRUMENTOS DE COLETA: A CONSTRUÇÃO 

DO CORPUS DA PESQUISA 

 

 

 Uma vez definidas as instituições participantes da pesquisa e buscando alcançar uma 

proximidade com os objetivos traçados para o presente estudo, escolhemos, a priori, realizar a 

pesquisa documental por entendermos, como nos sugere Trivinõs (2008), que os documentos 

constituem-se fontes de informações que orientam e indicam normas e princípios. Dessa 

forma, selecionamos os seguintes documentos para compor nosso corpus documental: o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) dos cursos de Pedagogia de cada IES investigada, a Matriz 
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Curricular (MC) de cada curso, direcionando nosso olhar para o ementário; e os programas 

da(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte. 

Contudo, compreendemos que o discurso dos documentos que amparam e norteiam o 

funcionamento dos referidos cursos seguramente estão harmonizados com o debate legal e 

com o debate teórico em pauta. Então, por entendermos também a educação como prática 

social específica da formação humana, logo como algo que perpassa e se constitui de vários 

planos, buscamos ampliar nossa reflexões, indo além dos documentos. Nesse sentido, nosso 

processo de investigação e análise se voltou também para a compreensão das concepções que 

emergem nas falas dos sujeitos, coordenadores(as) e professores(as) formadores(as) 

responsáveis pela(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte dos cursos investigados, 

tendo em vista que esses sujeitos são essenciais para a compreensão do objetivo da presente 

pesquisa. 

Em nossa aproximação com esses sujeitos, utilizamos, inicialmente, o questionário
11

. 

Para isso, tomamos Minayo (2008b), para quem, no âmbito da pesquisa qualitativa, o 

questionário torna-se um elemento complementar aos demais instrumentos de investigação. 

Assim, o questionário foi utilizado para identificarmos o perfil dos sujeitos da pesquisa, 

coordenadores(as) e professores(as) formadores(as), dos quais buscamos nos aproximar e com 

os quais procuramos obter informações acerca da formação acadêmica (inicial e continuada), 

da atuação profissional, das atividades desenvolvidas na formação inicial e na educação 

básica. 

 Em seguida, fizemos nossa opção pela entrevista. Para isso, nos apoiamos nas 

orientações de Minayo (2008a, 2008b) que sugere ser esta uma conversa entre duas ou mais 

pessoas, mediadas pela iniciativa do(a) pesquisador(a) e com objetivo de unir informações 

pertinentes, dados subjetivos conseguidos com as contribuições do sujeito pesquisado e 

necessários à compreensão dos objetivos da pesquisa. Essa autora apresenta cinco tipos de 

entrevistas: sondagem de opinião, entrevista semiestruturada, entrevista em profundidade, 

entrevista focalizada e entrevista projetiva. 

 Nossa opção pela entrevista semiestruturada
12

 deu-se por acreditarmos que esse tipo 

de entrevista considera a possibilidade de o sujeito poder falar livremente e fazer suas 

colocações sobre determinados aspectos que podem ou não ser trazidos pelo investigador. 

                                                
11 Os questionários de identificação dos sujeitos encontram-se nos anexos. 
12 Os roteiros das entrevistas realizadas encontram-se nos anexos. 

  Em Bardin (2009, p. 89), as entrevistas semiestruturadas são chamadas de semidirectivas. 
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Desse modo, as entrevistas realizadas foram transcritas na íntegra, inseridas no corpus da 

pesquisa e posteriormente analisadas. 

 A partir dessa consideração, podemos afirmar que a entrevista tornou-se um 

instrumento relevante por permitir que os sujeitos revelem suas opiniões, concepções e 

percepções acerca da formação inicial e acerca do Ensino da Arte, propiciando-nos uma maior 

aproximação com eles e, ao mesmo tempo, uma compreensão mais clara do campo e do nosso 

objeto. 

Uma vez que compreendemos a educação como uma prática social e com o objetivo 

de refinarmos nossa coleta de informações e agregar novos elementos ao estudo, elegemos 

também a observação como instrumento de coleta de dados, por concordamos com Cunha 

(2005, p. 77), para quem a análise das práticas observadas tem como um dos objetivos 

“enriquecer os dados obtidos pelas narrativas”.  

Também buscamos em Schön (1992, p.90) uma contribuição que enriqueceu nossa 

escolha pela observação. Segundo esse autor, 

 

Não é suficiente perguntar aos professores o que fazem, porque entre as acções e as 

palavras há por vezes grandes divergências. Temos de chegar ao que os professores 

fazem através da observação directa e registada que permita uma descrição 

detalhada do comportamento e uma reconstrução das intenções, estratégias e 

pressupostos. A confrontação como os dados directamente observáveis produz 

muitas vezes um choque educacional, à medida que os professores vão descobrindo 
que actuam segundo teorias de acção diferentes daquelas que professam. 

 

  É importante ressaltar que a observação foi utilizada como elemento de apoio às 

entrevistas, com o objetivo de esclarecer e ampliar as informações retiradas das falas e dos 

documentos, e não para análise da prática docente do(a) professor(a) formador(a). Minayo 

(2008a, 2008b) entende ser a observação complementar à análise e à compreensão das 

questões trazidas pela entrevista, pois estas, nem sempre, conseguem responder 

completamente e de forma mais próxima ao real, as questões necessárias ao alcance dos 

objetivos. Destaca também a observação como sendo fundamental em uma pesquisa e a 

apresenta por meio de dois aspectos peculiares que são determinados a partir da escolha e da 

adequação às necessidades do investigador. 

Destacamos que, no processo de observação, tomamos como instrumento de registro o 

diário de campo, para escrever informações que complementaram e enriqueceram os dados 

colhidos nas entrevistas, sendo essas informações agregadas ao nosso corpus documental. 
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 A partir do exposto, com o objetivo de tornar mais claro o processo de análise, 

apresentamos a seguir, o quadro do nosso corpus da pesquisa com a especificação do 

instrumento metodológico utilizado para a coleta de dados e posterior análise: 

 

 

CORPUS DA PESQUISA 

Nº INSTITUIÇÃO PESQUISA DOCUMENTAL / CARACTERIZAÇÃO 

01 IES 1 – Privada Projeto Político Pedagógico do Curso (PPP/C1) 

02 IES 2 – Federal Projeto Político Pedagógico do Curso (PPP/C2)  

03 IES 3 – Estadual Projeto Político Pedagógico do Curso (PPP/C3) 

04 IES 1 – Privada Matriz Curricular do Curso de Pedagogia (MC/IES1) 

05 IES 2 – Federal Matriz Curricular do Curso de Pedagogia (MC/IES2) 

06 IES 3 – Estadual Matriz Curricular do Curso de Pedagogia (MC/IES3) 

07 IES 1 – Privada Ementa da disciplina (ED1/ IES1) 

08 IES 2 – Federal Ementa da disciplina (ED2/IES2, ED3/IES2, ED4/IES2, ED5/IES2) 

09 IES 3 – Estadual Ementa da disciplina (ED6/IES3) 

10 IES 1 – Privada Programa da disciplina (PD1/IES1) 

11 
IES 2 – Federal Programas das quatro disciplinas (PD2/IES2, PD3/IES2, PD4/IES2, 

PD5/IES2) 

12 IES 3 – Estadual Programa da disciplina (PD6/IES3) 

Nº INSTITUIÇÃO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA / CARACTERIZAÇÃO 

13 IES 1 – Privada Entrevista com coordenador(a) (C1) 

14 IES 2 – Federal Entrevista com coordenador(a) (C2) 

15 IES 3 – Estadual Entrevista com coodenador(a) (C3) 

16 IES 1 – Privada Entrevista com professor(a) formador(a) (PF1) 

17 IES 2 – Federal Entrevista com professor(a) formador(a) (PF2) 

18 IES 3 – Estadual Entrevista com professor(a) formador(a) (PF3) 

Nº INSTITUIÇÃO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE / CARACTERIZAÇÃO 

19 IES 1 – Privada Anotações de campo/Observação (AC1) 

20 IES 2 – Federal Anotações de campo/Observação (AC2) 

21 IES 3 – Estadual Anotações de campo/Observação (AC3) 

 

A partir dos elementos supracitados, nossa investigação e análise tomou a 

configuração gráfica de uma teia, tendo em vista que, ao nos voltarmos para uma 

compreensão mais ampliada do nosso objeto de estudo, vimos que esse campo é composto de 

vários elementos que se unem e são imprescindíveis para as nossas reflexões. 
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3.3 ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE DE DADOS E TRATAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES 

 

 

Uma vez que reconhecemos que uma análise do contexto multifacetado em que 

vivemos e do campo no qual nos inserimos precisa considerar vários elementos, com o 

objetivo de ampliar as possibilidades de reflexão e a compreensão do mesmo, nossa análise 

ancorou-se em mais de um elemento. Nossas opções metodológicas nos colocaram não como 

observadores passivos em busca de informações em um campo asséptico, mas nos levaram a 

compreendê-lo em sua complexidade, a tecer relações entre as informações colhidas em várias 

fontes, fazendo-nos perceber o presente estudo como campo de reflexões críticas acerca da 

formação inicial e da relação que o Ensino da Arte estabelece com essa formação. 

 Para essa fase do estudo, iniciamos nossas reflexões a partir das contribuições de 

Minayo (2008a, p. 26-27), para quem essa etapa não é específica da fase final da pesquisa, 

pois ocorre durante toda a construção dela e “diz respeito ao conjunto de procedimentos para 

valorizar, compreender, interpretar os dados empíricos, articulá-los com a teoria que 

fundamentou o projeto ou com outras leituras teóricas e interpretativas cuja necessidade foi 

dada pelo trabalho de campo”. Assim, ao tomarmos como referência para o nosso estudo os 

debates promovidos por autores(as) que dialogam com as contribuições das Teorias Críticas e 

Pós-Críticas – a exemplo de Barbosa (1998, 2009a), Efland (2008), Silva (2002, 2009); 

Giroux (1997), Moreira (2005, 2009), Freire (2007a, 2007b) –, nos valemos da contribuição 

de Maria Laura Franco para justificar nossa escolha da Análise de Conteúdo como norteadora 

desse processo. Segundo essa autora,  

 

São perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a utilização da análise 

de conteúdo, enquanto procedimento de pesquisa, no âmbito de uma abordagem 

metodológica crítica e epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que 

reconhece o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento (FRANCO, 2008, 

p. 10). 

 

 Laurence Bardin, no final da década de 1970, passa a sistematizar a Análise de 

Conteúdo para organizar, tratar e analisar as informações recolhidas ao longo da investigação. 

Para essa autora, a Análise de Conteúdo é 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
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relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2009. p. 44). 

  

Ainda conforme Bardin (ibid, p. 33), “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações” que nos permite analisar as mais variadas formas de 

comunicação, tendo como objetivo compreender, por meio da inferência, o que está por trás 

das palavras. Desse modo, afirmamos que, com o objetivo de compreendermos o Ensino da 

Arte na Formação Inicial do(a) Pedagogo(a), em Instituições do Ensino Superior do Estado de 

Pernambuco, debruçamo-nos sobre os documentos, as entrevistas e as observações para tratá-

los a partir da Análise de Conteúdo. 

 Dentre os conjuntos de técnicas possíveis de se realizar, a Análise de Conteúdo de 

materiais de pesquisa, destacamos: análise de avaliação ou representacional; análise de 

expressão; análise de enunciação e análise categorial. A partir disso nossa opção foi a análise 

categorial, também chamada de análise temática, por compreendermos que essa técnica de 

análise nos possibilitaria compreender de forma mais clara o objetivo geral da nossa pesquisa, 

revelando os núcleos de sentido dos materiais pesquisados; no caso deste estudo, documentos, 

entrevistas e observação (MINAYO, 2009b). 

 Assim, o processo de análise tomou como referência as seguintes fases da Análise de 

Conteúdo: pré-análise, exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. A pré-análise nos possibilitou, no primeiro momento, escolher os documentos a 

serem analisados, conforme exposto anteriormente. Num segundo momento, a pré-análise nos 

permitiu reunir os documentos que compuseram o nosso corpus documental e fazer uma 

leitura criteriosa dos questionários, entrevistas e das anotações de campo. Vale destacar que as 

entrevistas foram gravadas utilizando os recursos de Programa Audacity®
13

 e transcritas na 

íntegra. 

 Em seguida, passamos para a fase da exploração do material, quando elegemos como 

unidade de registro o tema. Segundo Bardin (ibid, p. 131), o tema “é a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria 

que serve de guia à leitura. O texto pode ser recortado em ideias constituintes, em enunciados 

e em proposições portadores de significações isoláveis”. Desse modo, codificamos, 

decompomos e transformamos o material de análise por meio de recortes e reunião dos 

elementos análogos, logo, passíveis de serem inseridos em uma mesma categoria. 

                                                
13 O Programa Audacity® é um programa livre, gratuito, para gravação e edição de áudio digital, disponível para 

vários sistemas operacionais, que permite diminuir a velocidade da gravação sem perder a clareza da voz, 

facilitando o processo de transcrição. 
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Uma vez definido como unidade de registro, o tema, definimos em seguida a nossa 

unidade de contexto, o parágrafo. Segundo Bardin (ibid, p. 133), “a unidade de contexto serve 

de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da 

mensagem, cujas dimensões (superiores às da unidade de registo) são óptimas para que se 

possa compreender a significação exacta da unidade de registo”. 

Vale destacar, que, mesmo selecionando documentos, nossa opção pela Análise de 

Conteúdos se deu pela possibilidade de fazerem-se inferências que esta nos oferece, uma vez 

que a Análise Documental seria apenas uma apresentação, de forma mais clara e resumida, 

dos conteúdos dos documentos das IES (BARDIN, 2009). 

 A partir do exposto, podemos afirmar que nossa análise partiu de temas estabelecidos 

a priori, tendo como referência o debate teórico realizado e os objetivos da pesquisa. Do 

mesmo modo, a partir das leituras do material do nosso corpus documental, elegemos, alguns 

elementos a posteriori, que contribuíram para alcançar de forma mais ampla nosso objetivo 

geral.  

Assim, por entendermos os primeiros contatos com o campo como as análises iniciais 

que nos levaram a compreender as Instituições e os sujeitos da pesquisa, expomos na próxima 

seção os resultados de nossa investigação e apresentamos também as categorias que 

emergiram do nosso caminho investigativo: “A Formação de Professores(as) nos Cursos de 

Pedagogia: um olhar sobre IES do Estado de Pernambuco”; e “O Ensino da Arte na Formação 

Inicial de Professores(as): concepções reveladas”. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PERSEGUINDO O ENSINO DA ARTE NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES(AS): A ENTRADA NO CAMPO, AS IES, OS SUJEITOS 

DA PESQUISA E OS ACHADOS 
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Achados e resultados de pesquisa são parciais e provisórios. Não tenha a pretensão 

de contar a verdade total e definitiva (COSTA, 2007a, p. 147). 

 

Por mais parciais e provisórios que sejam os resultados de sua pesquisa, certamente, 

em alguma dimensão, e de alguma maneira, eles podem contribuir para tornar 

melhor o mundo e nossa vida dentro dele (Id, ibid, p. 151-152). 

 

 

 Antes de apresentarmos nossas primeiras descobertas, ressaltamos que esta etapa de 

nosso trabalho exigiu-nos uma atitude de vigilância crítica, como nos orienta Laurence 

Bardin, ao enfatizar que o processo de análise requer 

 

[...] o desvio metodológico e o emprego de „técnicas de ruptura‟ e afigura-se tanto 

mais útil para o especialista das ciências humanas, quanto mais ele tenha uma 

impressão de familiaridade face ao seu objecto de análise. É ainda dizer não a 

leitura simples do real, sempre sedutora, forjar conceitos operatórios, aceitar o 

caráter provisório de hipóteses, definir planos experimentais ou de investigação 

(2009, p. 30, grifos da autora). 

 

Partindo da contribuição dessa autora, buscamos em nossa análise compreender o 

Ensino da Arte na Formação Inicial do(a) Pedagogo(a), em Instituições do Ensino Superior do 

Estado de Pernambuco. Para tanto, destacamos que nosso estudo é um recorte desse extenso 

campo, a formação inicial em Pedagogia; logo, possui limites e indica escolhas, sendo a 

pesquisa e a análise uma das possibilidades de olhar sobre esse campo, fazer recortes e 

apresentar resultados parciais, provisórios, a partir do percurso trilhado.  Assim, concordamos 

com as ideias que abrem a presente seção, por reconhecermos que apresentar os achados da 

pesquisa por nós intentada é aceitar que eles são frutos das escolhas feitas; logo, são parte de 

um todo complexo e, antes de tudo, são possibilidades de olhar para o todo, sem a pretensão 

de mostrar uma verdade absoluta, única e acabada. 

 Para empreendermos a nossa análise, buscamos trilhar um caminho por vezes longo, 

que nos exigiu buscar trilhas já percorridas, percursos alternativos, atalhos, estradas 

irregulares; às vezes, percorremos caminhos imprevisíveis, sempre vislumbrando o ponto de 

chegada: o objetivo traçado para o nosso estudo. Assim, iniciaremos apresentando nossa 

entrada no campo. Em seguida, expomos as particularidades das instituições investigadas 

(privada, pública federal e pública estadual, nessa ordem); e dos sujeitos, coordenadores(as) e 

professores(as) formadores(as) que participaram da nossa pesquisa. Por fim, adentramos nas 

categorias selecionadas nesse processo e apresentamos os resultados da nossa pesquisa. 
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4.1 A ENTRADA NO CAMPO 

 

 

 A fim de planejarmos e compreendermos nossa inserção no campo, buscamos apoio 

em Minayo (2008a, 2008b), que propõe cuidado e sinaliza alguns aspectos a serem 

considerados como: a apresentação do pesquisador aos sujeitos da pesquisa e a expressão do 

interesse pelo estudo; a adesão documentada dos sujeitos da pesquisa; a justificativa do(a) 

pesquisador(a) quanto à escolha dos sujeitos a serem entrevistados/observados; a garantia do 

anonimato; e a abertura para uma conversa inicial a fim de perceber a disponibilidade do 

sujeito para efetivamente participar da pesquisa. 

Nossa inserção nos campos de investigação teve início em junho de 2010 e estendeu-

se até novembro desse mesmo ano. Em nossos primeiros contatos com as coordenações dos 

cursos investigados apresentamos a pesquisa, nossos objetivos e solicitamos autorização para 

nossa entrada na instituição. 

Esse contato inicial nos possibilitou a aquisição de parte dos documentos dos cursos 

investigados, com os quais pudemos nos debruçar sobre o Projeto Político Pedagógico de 

cada curso, documento norteador que contém informações relevantes acerca dessa construção 

coletiva, dentre cujos objetivos destaca-se o seguinte: apresentar detalhadamente o modelo de 

formação do curso.  

Vale destacar que as instituições privada e pública federal, representadas pela 

coordenação, foram imediatamente receptivas a nossa pesquisa. Quanto à IES pública 

estadual, precisamos aguardar autorização do pleno para nossa entrada no campo e para a 

entrega da documentação necessária à pesquisa. Assim, nossa entrada nessa instituição foi 

permitida apenas em setembro e a entrega da documentação, incompleta, ocorreu no mês de 

outubro. 

Com relação aos sujeitos coordenadores(as) e professores(as) formadores(as), 

destacamos que apenas o docente da rede privada demonstrou certo receio quanto à 

participação na pesquisa. Esse docente se mostrou resistente à observação e apresentou vários 

motivos que indicavam a não realização das aulas. Entre os argumentos por ele utilizados, 

destacamos: semana pedagógica nos cursos de licenciaturas da instituição, semana de provas, 

semana de recuperação e, por fim, o afastamento por motivos de saúde, ficando dispensado 

durante o semestre por duas semanas, fato que nos impossibilitou uma inserção mais 

prolongada no campo. Assim, o(a) professor(a) formador(a) da IES privada apenas autorizou 

nossa entrada para observação nas duas últimas semanas de aula do semestre. 
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Quanto ao(a) professor(a) formador(a) da IES estadual, informamos que, mesmo 

sendo solicitado e autorizado pelo pleno, esse sujeito não nos disponibilizou o Programa da 

Disciplina, fato que limitou as reflexões geradas pela análise desse documento. Contudo, 

coletamos, durante as entrevistas, observações e, via mensagens eletrônicas trocadas com esse 

sujeito, informações acerca de alguns conteúdos trabalhados durante a disciplina. Por outro 

lado, o(a) professor(a) formador(a) da IES federal aceitou prontamente participar da pesquisa 

e disponibilizou os programas das disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte. 

 Destacamos que as entrevistas foram realizadas entre os meses de julho e outubro de 

2010, com duração média de uma hora para cada coordenador(a) entrevistado e uma hora e 

trinta minutos para cada professor(a) formador(a) entrevistado. 

 Assim, a partir da nossa entrada no campo e dos documentos que estruturam os cursos 

investigados, adentramos nas particularidades dos campos. 

 

 

4.2 PARTICULARIDADES DOS CAMPOS PESQUISADOS 

  

 

 Para alcançar o objetivo geral traçado para a presente pesquisa, conforme explicitado 

anteriormente, aproximamo-nos inicialmente das instituições a serem investigadas. Desse 

modo, debruçamo-nos sobre os documentos que regem as IES participantes e, ao realizarmos 

a Análise de Conteúdos deles, buscamos compreender: os contextos que envolvem os cursos 

de Pedagogia pesquisados, alguns elementos que indicam como se constitui a formação inicial 

e, mais precisamente, o Ensino da Arte nesses cursos. 

 Nossa opção pela Análise de Conteúdos dos documentos se deu pela possibilidade de 

inferências que ela nos oferece, uma vez que a Análise Documental seria apenas uma 

apresentação de forma mais clara e resumida dos conteúdos dos documentos das IES 

(BARDIN, 2009). 

 A Instituição Privada (I1) possui um histórico de grande importância para o campo da 

educação do Estado de Pernambuco, mais precisamente para a formação inicial de 

professores(as) no curso de Pedagogia, instituído nela desde 1943 e reconhecido legalmente 

dez anos depois. 

 Conforme o processo histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil, aqui apresentado 

anteriormente, a IES privada, por muitos anos, teve como uma de suas responsabilidades 

formar o especialista em educação por meio de estudos profissionalizantes. Uma das reformas 



114 

significativas desse curso data da década de 1980, quando o curso de Pedagogia passou a 

ancorar-se numa perspectiva crítica, política e consciente da formação do profissional 

docente; perspectiva que então dialogava com as discussões empreendidas pela ANFOPE 

nesse período. Ao mesmo tempo, a historicidade do curso de Pedagogia da IES privada, nos 

revela que, até o final da década de 1990, era possível habilitar-se em “Magistério das 

Matérias Pedagógicas do 2º grau e para Supervisão Escolar”, sendo essa formação repensada 

a partir da LDB 9.394/96 (PPP/C1, p. 13). 

 A segunda reforma significativa do curso de Pedagogia dessa IES ocorreu em 2003, 

período em que a referida instituição admitiu definitivamente a docência como base para a 

formação dos profissionais pedagogos, em um curso com carga horária de 2.850 horas. 

 Atualmente, a IES privada oferece o curso de Pedagogia no turno da noite, tendo como 

aporte os princípios defendidos pela ANFOPE e as contribuições das DCN/Pedagogia, com 

carga horária de 3.220 horas e com uma entrada no início do ano letivo. O Projeto Político 

Pedagógico do Curso (PPP/C1), atualizado em 2010 em virtude de uma análise do MEC, nos 

indica que a última pesquisa realizada acerca do corpo discente dessa instituição, com entrada 

no ano de 2009.1, apresenta que este é composto por 90,5 % de estudantes do sexo feminino, 

com idade entre 19 e 34 anos, advindos em sua maioria de escolas da rede pública. 

 Quanto ao corpo docente, o curso de Pedagogia da IES privada possui 24 

professores(as); desses, 10 possuem regime de trabalho de tempo integral, 02 trabalham em 

tempo parcial e 12 são horistas. No que se refere à titulação do corpo docente, essa IES possui 

06 doutores, 04 mestres e 14 especialistas, conforme apresentamos graficamente a seguir: 
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Gráfico 1 – Titulação do corpo docente da Instituição Privada. 
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 Analisando esses dados e confrontando-os com as informações registradas no PPP da 

IES privada, inferimos que essa instituição não tem priorizado, conforme afirma nesse 

documento, a formação continuada dos docentes em cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Ao mesmo tempo em que destaca o tempo de atuação dos profissionais na instituição, 

próximo a 15 anos, apresenta um alto índice de professores(as) com titulação de mestre. Isso 

nos permite afirmar que nessa IES, mesmo tendo profissionais atuando por um longo período, 

não estimula, não proporciona meios ou investe na formação do(a) professor(a)/formador(a). 

Desse modo, distancia-se de uma das condições essenciais para uma formação inicial de 

qualidade. 

 A Matriz Curricular do curso de Pedagogia da IES privada é composta por 39 

disciplinas obrigatórias; além de 05 estágios e 02 disciplinas destinadas ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), cursadas, respectivamente, nos dois últimos períodos do curso. 

As disciplinas obrigatórias são distribuídas em três eixos: contexto histórico sociocultural, 

prática docente como prática social e prática de gestão em espaços escolares e não escolares. 

Além da carga horária obrigatória, 3.120 horas, o curso de Pedagogia dessa instituição oferece 

100 horas de atividades complementares a serem desenvolvidas ao longo do curso. 

 No que se refere ao Ensino da Arte, o curso de Pedagogia da IES privada possui uma 

disciplina no 6º período, com carga horária de 60 horas, inseridas no eixo “prática docente 

como prática social”. Tal eixo tem como objetivo direcionar o estudo “para o exercício da 

docência como uma prática interdisciplinar e contextualizada” (PPP/C1, p. 45). Vale destacar 

que, segundo o PPP, o docente que atua com o Ensino da Arte nessa instituição possui regime 

de trabalho de horista e titulação de especialista. 

 A Instituição Pública Federal (I2) em 2005 implantou o curso de Licenciatura Plena 

Normal Superior. Ancorada nas discussões intensificadas na década de 1990 em prol da 

formação de professores(as), adotou como norteadoras do projeto inicial, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação dos Professores da Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 Logo em seguida, com a instituição da DCN/Pedagogia, o projeto inicial precisou ser 

modificado a fim de adequar-se a esse documento legal. Desse modo, ocorreu a mudança de 

nomenclatura para Licenciatura em Pedagogia e, uma vez que já dialogava com o debate 

legal, o Projeto Político Pedagógico do Curso desta instituição (PPP/C2), além de adotar 

como princípio a importância de considerar-se o contexto sócio histórico onde a instituição 

está localizada, buscou reorganizar sua estrutura a partir das diretrizes para o curso de 

Pedagogia. 
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 Podemos afirmar que a IES federal apresenta em seu PPP, datado de 2007, uma 

fundamentação para o curso de Licenciatura em Pedagogia articulada com o debate legal; 

logo, pauta-se nos seguintes documentos: LDB 9.394/96, DCN para o referido curso, 

Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, Parâmetros e 

Referenciais Curriculares para a Educação Básica, entendidos por nós como os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e os PCN‟s. O curso de Pedagogia da IES 

federal, a fim de adequar-se a esses documentos, passou por pequenas mudanças ainda no 

início da implantação, principalmente no que se refere à inserção de novas disciplinas e 

reorganização da carga horária total. Hoje, esse curso tem uma carga horária de 3.225 horas e 

funciona nos turnos matutino e vespertino. 

 No Departamento de Educação da IES federal, o corpo docente atuante, tanto nas 

licenciaturas diversas quanto no curso de Pedagogia, é composto por 36 professores(as), 

dentre os quais 01 possui pós-doutorado, 13 possuem doutorado, 07 são doutorandos, 07 

mestres, 01 é mestranda e 02 docentes têm especialização. Não foi citada a titulação de 05 

docentes. Podemos inferir então, que a I2 possui um alto número de profissionais com 

formação stricto sensu, o que denota a preocupação dessa instituição com a formação do(a) 

professor(a) formador(a). A seguir, apresentamos graficamente a titulação dos docentes 

atuantes no curso de Pedagogia da referida instituição. 
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Gráfico 2 – Titulação do corpo docente da Instituição Pública Federal. 

 

  

É importante destacar que o PPP da Instituição Pública Federal, não faz menção ao 

regime de trabalho dos profissionais que integram o curso de Pedagogia, contudo as 
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informações disponibilizadas pela instituição indicam que existem professores(as) com 

regime de dedicação exclusiva, 40 horas, 20 horas, e ainda há professores(as) substitutos, não 

apresentados numericamente. 

Quanto à matriz curricular, o curso está organizado em três núcleos relevantes para a 

formação do(a) futuro docente: núcleo de estudos básicos, com carga horária de 2.820 horas; 

núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos, com 300 horas; e núcleo de estudos 

integradores, com 105 horas. Esses núcleos são compostos de 56 disciplinas obrigatórias, 06 

optativas e 08 estágios, além de 08 componentes que perpassam todo o curso, voltados para 

atividades de Prática Educacional, Pesquisa e Extensão, com carga horária de 45 horas cada 

um. Esses componentes, até o final do curso, perfazem uma carga horária total de 360 horas e 

compõem o Trabalho de Conclusão de Curso. Para os componentes curriculares optativos, a 

I2 oferece um total de 15 disciplinas a serem escolhidas pelo futuro docente ao longo do 

curso. 

 É importante destacar que os núcleos integrantes do currículo do curso de Pedagogia 

da I2 promovem uma articulação entre a formação e os contextos sociais, contribuindo com a 

construção de referências teórico-metodológicas pertinentes à ação docente. 

 No que se refere ao Ensino da Arte, o curso de Pedagogia da Instituição Pública 

Federal tem-se destacado em Pernambuco por oferecer uma carga horária privilegiada, com 

quatro disciplinas que compõem o Núcleo de Estudos Básicos: duas distribuídas no eixo dos 

conteúdos específicos e duas disciplinas que compõem o eixo das metodologias de ensino. A 

carga horária de cada disciplina corresponde a 45 horas, perfazendo um total de 180 horas. No 

entanto, ressaltamos que, o fato dessa instituição possuir uma carga horária superior às demais 

IES investigadas, entendemos que isso não garante uma formação de qualidade nesse campo. 

Por fim, com relação à titulação do professor formador (PF2) da referida instituição, 

responsável pelas disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte, podemos afirmar que ele 

trabalha de acordo com o regime de 40 horas semanais, possui pós-graduação stricto sensu, 

mestrado. No entanto, esse sujeito não está referendado no Projeto Político Pedagógico dessa 

instituição, em virtude de ter sido contratado após a escrita do referido documento. Quando da 

escrita do PPP/C2, as disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte eram ministradas por 

professores(as) substitutos. 

 A Instituição Pública Estadual (I3) que compõe nosso estudo atende a um público 

significativo do interior do Estado de Pernambuco, tanto da cidade em que se encontra, 

quanto das circunvizinhas, o que caracteriza essa IES como um importante polo de formação 

de professores(as) em Pedagogia para a região e para o Estado de Pernambuco. 
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 Atualmente, o curso de Pedagogia da I3, criado em 1979, está passando por uma 

reforma com o objetivo de (re)avaliar e (re)pensar o próprio curso, a fim de atualizar o 

processo de revalidação do reconhecimento. Logo, podemos afirmar que o curso de 

Pedagogia dessa instituição encontra-se em um período de transição e que, possivelmente, 

algumas mudanças serão sinalizadas com a reforma em andamento. 

 Antes de apresentarmos a caracterização da IES estadual, ressaltamos que, ainda no 

início de nossa análise, percebemos uma incoerência com relação aos documentos que a 

referida instituição disponibilizou para a nossa pesquisa: o PPP do curso de Pedagogia 

(PPP/C3) apresenta uma matriz curricular que não corresponde ao ementário e aos programas 

das disciplinas vigentes no curso. De igual maneira, percebemos também que o PPP/C3, 

disponibilizado por essa IES, não traz informação alguma acerca do corpo docente que atua 

no curso de Pedagogia, tampouco traz informações referentes ao regime de trabalho dos(as) 

professores(as) formadores. 

 Durante o processo de coleta e análise, entramos em contato mais de uma vez com a 

instituição estadual para informar essa incoerência e solicitarmos novamente a documentação 

atualizada. Fomos, porém, informados pela coordenação que o Projeto Político Pedagógico do 

Curso utilizado como referência pelo curso de Pedagogia dessa instituição é o projeto que nos 

foi disponibilizado e que a matriz curricular passou por modificações anteriormente, mas que 

a coordenação não possui e não encontrou, em seus arquivos, uma documentação sobre esse 

processo. Diante dessas informações, procedemos à nossa análise, considerando o Projeto 

Político Pedagógico disponibilizado, o ementário e os Programas das Disciplinas vigentes no 

curso. Isso por compreendermos, a partir do que nos foi orientado, que esses documentos têm 

sido utilizados como norteadores do curso de Pedagogia dessa instituição. 

 Segundo o PPP da IES estadual, datado de 2005, o curso de Licenciatura em 

Pedagogia utiliza, como referência, as exigências da LDB 9.394/96 e aponta a articulação 

entre teoria e prática como condição para um curso que busca tecer relações entre os 

movimentos sociais e a educação. Mesmo tendo sido elaborado antes das DCN/Pedagogia, 

instituídas em 2006, o PPP dessa instituição adota o princípio da docência como base para a 

formação e identidade profissional do egresso do curso de Pedagogia, levando-nos a 

compreender que a mesma acompanha o debate educacional da formação de professores(as). 

 Não foi possível chegarmos a uma compreensão clara no que se refere à carga horária 

total do curso de Pedagogia da IES estadual, tendo em vista que, se considerarmos o PPP, a 

carga horária corresponde a 3.525 horas, distribuídas entre três núcleos: núcleo de estudos 

básicos, núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo de estudos 
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integradores. Se considerarmos, porém, o ementário e os programas das disciplinas 

disponibilizados, a carga horária corresponde a 3.135 horas. Portanto, existe uma 

incompatibilidade no que se refere à carga horária indicada nos documentos disponibilizados 

pela IES estadual, traduzida em 390 horas. 

 Considerando ainda o PPP da instituição estadual, é importante destacar a existência 

de uma carga horária de 210 horas destinada a atividades acadêmico-científico-culturais e de 

uma carga horária de 60 horas destinada ao Trabalho de Conclusão do Curso; logo, esses 

componentes perfazem um total de 270 horas. Faltam, portanto, 120 horas se compararmos 

esse documento com o ementário disponibilizado. De acordo com o PPP dessa instituição, 

dentre as atividades acadêmico-científico-culturais, os(as) estudantes podem optar por: cursos 

de extensão, iniciação à pesquisa, participação e apresentação de trabalhos em eventos 

científicos, monitorias, estágios extracurriculares e minicursos. 

 Ao realizarmos um estudo comparativo entre as disciplinas que compõem o ementário 

e a matriz curricular presente no PPP da IES estadual, identificamos alguns elementos que 

sinalizam a mudança, ampliação, inserção e supressão de disciplinas. Das 48 disciplinas que 

compõem o ementário vigente no curso de Pedagogia, 10 apresentam mudanças na 

nomenclatura, 07 mantiveram a carga horária, 2 aumentaram e 1 disciplina diminuiu essa 

carga horária. Percebemos ainda que 1 disciplina se repete no primeiro e no quarto período, 

21 mantiveram a nomenclatura e 15 disciplinas foram acrescentadas. 

 No que se refere ao Ensino da Arte, o curso de Pedagogia da Instituição Pública 

Estadual possui uma disciplina de 60 horas presente no oitavo período. Essa disciplina faz 

parte do núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e é a única da matriz curricular 

que aumentou a carga horária em comparação com a carga horária da mesma disciplina, 

presente no Projeto Político Pedagógico do curso dessa instituição. 

Com relação ao professor(a) formador(a) que atua com o Ensino da Arte, PF3, 

podemos afirmar que esse sujeito é professor(a) substituto(a), com nível de especialização e 

atua, ministrando disciplinas pedagógicas, tanto no curso de Pedagogia, quanto no de 

História. Também é importante destacar que esse sujeito não disponibilizou, para análise, o 

programa da disciplina (PD6/IES3) relacionada ao Ensino da Arte, mesmo lhe tendo sido 

solicitado inúmeras vezes. 

 Para uma compreensão pormenorizada dos sujeitos da pesquisa, coordenadores(as) e 

professores(as) formadores(as), apresentamos a seguir alguns elementos que contribuem para 

traçar um perfil deles(as). 
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4.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

 Para nossa pesquisa, realizada em três instituições, elegemos como sujeitos a serem 

investigados os(as) coordenadores(as) dos cursos de Pedagogia e os(as) professores(as) 

formadores(as) da(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte, totalizando, desse modo, 

seis sujeitos, três coordenadores(as) e três professores(as). Com o objetivo de traçar o perfil 

dos professores(as) formadores(as) e coordenadores(as), nos utilizamos dos questionários 

(Apêndice A e Apêndice C) aplicados em nossos primeiros contatos para a realização da 

pesquisa. Nesses questionários, constam perguntas referentes à idade, à formação inicial e 

continuada, ao tempo de formação e de atuação profissional. 

 A seguir, registramos as informações obtidas com a aplicação do questionário 

destinado aos(as) coordenadores(as), nomeados em nosso estudo de C1, C2 e C3. Por meio 

desse instrumento de pesquisa, conseguimos traçar algumas características dos(as) 

profissionais das três instituições privada, pública federal e pública estadual, apresentados 

nessa ordem. 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS – COORDENADORES(AS) 

Especificação C1 C2 C3 

Idade 63 68 42 

Sexo F F M 

Formação Inicial/Instituição 

Desenho 

Industrial e 

Pedagogia 

UFPE 

Pedagogia 

UFPE 

Pedagogia 

UFPE 

Tempo de conclusão 35 anos 39 anos 7 anos 

Pós-graduação 
Mestrado em 

Educação 
Especialização 

Mestrado em 

Educação 

Tempo de atuação na IES 15 anos 15 anos 3 anos 

Leciona alguma disciplina na IES Sim (2) Sim (1) Sim (2) 

Atua em mais de uma IES Não Não Não 

Atua/atuou em outros níveis da 

educação 
Sim Sim Sim 

  

 

 Ao fazer uma leitura dos resultados encontrados com a aplicação do questionário de 

identificação, alguns elementos se destacam: os dados nos revelam que os(as) 
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coordenadores(as) das três IES possuem um tempo de experiência significativo no campo da 

educação, ao mesmo tempo em que se destaca a importância do envolvimento deles com o 

curso de Pedagogia, uma vez que os três possuem formação inicial e pós-graduação nessa 

área, sendo que C1 e C3, das IES privada e estadual, possuem mestrado e C2, da IES federal, 

possui apenas especialização. Deste modo, podemos afirmar que a IES federal não preenche 

as exigências do MEC para o profissional que ocupa o cargo de coordenação na Formação 

Inicial, devendo este ter, no mínimo, Mestrado na área do curso. 

 Como compreendemos que o tempo de inserção em determinado campo possibilita um 

maior envolvimento e uma maior compreensão do mesmo, percebemos que C3 é o sujeito 

com menor tempo de inserção na IES, 3 anos, enquanto que os demais coordenadores(as), 

possuem 15 anos de atuação nas instituições, privada e federal, respectivamente. Comparando 

esses dados com os elementos apresentados anteriormente, inferimos que o coordenador da 

IES estadual não participou da construção do PPP vigente no curso de Pedagogia, não fazia 

parte dessa IES no momento da reformulação do curso, tampouco participou de sua 

implantação. 

 Complementando a inserção no campo de atuação, percebemos que os(as) 

coordenadores das IES privada e estadual participam ativamente na docência de duas 

disciplinas do curso, enquanto que C2, da IES federal, participa de pelo menos uma 

disciplina. Isso nos leva a inferir que as atividades de coordenação e a docência são 

complementares na atuação desses profissionais. 

 Outro elemento revelado pelos dados refere-se ao sexo dos coordenadores(as) das IES 

investigadas. Sabemos, conforme apontam Nóvoa (1999), Brzezinski e Garrido (2001), 

Zeichner (1993), que a educação se constitui como um campo maiormente feminino e que, de 

um modo geral, as mulheres ocupam os cargos mais baixos na escala hierárquica, ou seja, são 

geralmente professoras da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental I. 

Quando se trata de Ensino Superior, porém, os homens têm ocupado um maior espaço. 

Confrontando os dados encontrados com a literatura, percebemos que, no caso dos cursos 

investigados, esses dados nos apontam que as mulheres possuem maior representatividade, 

pois dois cursos são coordenados por mulheres e apenas um curso, por um homem. 

 Com relação aos(as)as professores(as) formadores(as) responsáveis pela(s) 

disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte nas IES privada, federal e estadual 

respectivamente, identificados como PF1, PF2 e PF3, os questionários aplicados nos revelou 

o seguinte: 
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IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS – PROFESSORES(AS) FORMADORES(AS) 

Especificação PF1 PF2 PF3 

Idade 45 45 25 

Sexo F M F 

Formação Inicial Pedagogia 

Licenciatura em 

Educação 

Artística 

Pedagogia 

Tempo de conclusão 24 15 05 

Pós-graduação 

Mestrado em 

Comunicação 

Rural 

Mestrado em 

Comunicação 

Especialização 

em 

Psicopedagogia 

Tempo de atuação na IES 22 01 02 anos e meio 

Número de disciplinas que 

leciona na IES 
05 04 05 

Atua em mais de uma IES Não Sim Não 

Atua/atuou na Educação Básica 

ou no ensino não formal após a 

graduação 

Sim Não Sim 

Número de disciplinas 

relacionadas ao Ensino da Arte 
Uma Quatro Uma 

  

 

Analisando os dados apresentados acima, percebemos que dos três sujeitos docentes 

da pesquisa, temos duas mulheres e um homem, sendo este com menor tempo de atuação na 

instituição federal. 

 Quanto à graduação, apenas o professor formador, da rede federal, possui formação 

inicial na área de Ensino da Arte; os demais sujeitos, PF1 e PF3, possuem graduação em 

Pedagogia. Isso nos permite inferir, inicialmente, que a instituição federal investigada 

preocupa-se com a aproximação entre a formação inicial do(a) professor(a) formador(a) e a(s) 

disciplina(s) em que ele(a) atua. 

Os dados nos revelam também que, com relação ao tempo de conclusão da formação 

inicial, os(as) professores(as) formadores(as) da rede privada e federal a concluíram há mais 

tempo, respectivamente 24 e 15 anos; por outro lado, no que se refere à pós-graduação stricto 

sensu, nenhum dos sujeitos possui mestrado ou doutorado na área de Ensino da Arte. 

 Fazendo referência à atuação como docente nas instituições analisadas, vemos que 

os(as) professores(as) das IES privada e estadual estão envolvidos com uma carga horária 

maior, ministrando um maior número de disciplinas. Quanto ao quantitativo de disciplinas 

relacionadas ao Ensino da Arte, porém, percebemos que esses sujeitos ministram apenas uma 
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disciplina, ao passo que o professor formador da IES federal é responsável por quatro 

disciplinas relacionadas a essa área do conhecimento. 

 No que se refere à relação entre a carga horária dos(as) professores(as) formadores(as) 

na instituições investigadas e a atuação no campo da educação, percebemos que as 

professoras das IES privada e estadual, além da disciplina relacionada ao Ensino da Arte, são 

responsáveis por outras disciplinas na Instituição em que atuam, além de se dedicarem à 

Educação Básica. Já PF2 ministra apenas as disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte na 

Instituição Pública Federal e atua em outras Instituições de Ensino Superior, ministrando 

disciplinas em outros campos do conhecimento. 

Desse modo, podemos afirmar que alguns elementos se destacam quando olhamos 

criteriosamente para os aspectos referentes à carga de trabalho dos professores(as) 

formadores(as). De um modo geral, esses sujeitos estão envolvidos com mais de uma 

atividade de docência, desenvolvida tanto em outra IES, como no caso de PF2, como na 

Educação Básica, no caso de PF1 e PF3 que atuam como polivalentes na Educação de Jovens 

e Adultos e na Educação Infantil, respectivamente. 

 Para a coordenadora da IES privada, a participação dos(as) professores(as) é um 

elemento fundamental para solidificar a formação inicial no curso de Pedagogia e 

proporcionar um diálogo entre as disciplinas. A sobrecarga de atividades da professora 

formadora dessa instituição, por exemplo, é um fator preponderante para seu distanciamento e 

para o não reconhecimento dos demais profissionais que integram o curso no que se refere à 

disciplina relacionada ao Ensino da Arte, conforme podemos verificar no fragmento abaixo: 

 

[PF1] mesmo é uma pessoa que tem “n” trabalhos fora. Nunca vem pras reuniões. 

Ela só chega no final da reunião. Olhe, se ela já é só, é a única professora que dá a 

parte de Artes, já é uma disciplina que pouca gente domina, não é nem dominar, não 
tem sensibilidade para, né (C1). 

 

 Assim, inferimos que, o fato de haver professores(as) com uma carga de trabalho fora 

da instituição, compromete as possibilidades de diálogo entre os pares, de trocas de 

experiências e de imersão no curso trabalhado, o que contribui para o silenciamento desse 

campo de conhecimento no curso de Pedagogia da referida Instituição. 

 Com o objetivo de complementar as informações disponibilizadas pelos(as) 

professores(as) formadores(as) nos questionários, recorremos ao Currículo Lattes desses 

sujeitos, disponibilizados na Plataforma Lattes – base de dados de currículos, instituições e 

grupos de pesquisa, mantida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – e percebemos alguns 
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elementos relevantes. É importante destacar que os três sujeitos da pesquisa mantêm esta 

fonte atualizada. 

 No período eleito, percebemos que PF1, docente da IES privada, participou apenas de 

7 cursos de formação complementar. Dos quatro artigos publicados nos últimos 10 anos por 

esse sujeito, nenhum se refere ao Ensino da Arte, assim como, no mesmo período, esse sujeito 

não realizou atividade alguma de produção técnica nesse campo de conhecimento e orientou 

apenas 3 monografias de conclusão de curso, porém nenhuma delas relacionadas ao Ensino da 

Arte. Outro dado significativo se refere à titulação desse sujeito relativa à pós-graduação: 

enquanto, no questionário, PF1 revela que possui mestrado em Comunicação Rural, o seu 

Currículo Lattes indica que essa pós-graduação foi iniciada em 2000 e não foi concluída. 

Desse modo, nesse banco de informações, esse sujeito possui apenas pós-graduação no nível 

de especialização, cursada em 1991. É importante destacar que essa informação corresponde 

ao que está posto no Projeto Político Pedagógico da Instituição Privada. 

 Com relação a PF2, docente da Instituição Pública Federal, percebemos que, nos 

últimos 10 anos, esse sujeito participou de apenas 02 cursos de formação complementar, 

possui 02 trabalhos publicados no campo da Arte, contudo nenhum deles se relaciona mais 

diretamente ao Ensino da Arte. No que se refere à orientação de Trabalhos de Conclusão de 

Curso, esse professor formador orientou 16 trabalhos, dentre os quais 14 são no campo da 

Administração, 01 no campo de Turismo e 01 no campo de Ciências Contábeis. 

 Confrontando o perfil de PF2, levantado tanto no questionário quanto na análise do 

Currículo Lattes, percebemos que há uma incoerência com relação ao que está posto no 

Projeto Político Pedagógico da Instituição Pública Federal: “espera-se que o profissional 

tenha em seu perfil de formação uma experiência plural entre a área de educação e a área de 

conhecimentos específicos”; isso referindo-se ao campo de atuação mais específico em que o 

docente atua (PPP/C2, p. 70). O texto registrado no documento que rege o curso de Pedagogia 

dessa instituição é reforçado pela fala da coordenadora, quando diz:  

 

O professor, ele tem que ter uma prática, uma prática que seja aquela que ele deseja 

que os alunos tenham quando os alunos dele forem professores (C2). 

 

Por outro lado, esse sujeito, mesmo possuindo uma vasta experiência no campo da 

educação, não tem experiência no campo em que atua na referida instituição. Isso nos permite 

afirmar que ele não possui uma prática com a docência em arte, além da que vem vivenciando 

no curso. 
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 O Currículo Lattes da professora formadora da Instituição Pública Estadual, nos revela 

que esse sujeito participou, nos últimos 10 anos, de dois projetos de pesquisa e de duas 

atividades de produção técnica, possui 02 trabalhos publicados em anais de congresso, foi 

banca avaliadora de 05 monografias e orientou 07 trabalhos de conclusão de curso, dentre os 

quais apenas 01 está relacionado ao campo do Ensino da Arte, mais precisamente na área de 

música. 

 Assim, a pesquisa realizada nessa fonte nos revela que os sujeitos da pesquisa que 

atuam com o Ensino da Arte nas IES pesquisadas não pesquisam ou apresentam reflexões 

acerca desse campo de conhecimento nas produções de que participam. Isso nos leva a 

entender que os cursos de Formação Inicial em Pedagogia não estão preocupados com a 

relação entre os campos de atuação dos seus profissionais e o envolvimento acadêmico que 

eles têm com esses campos. 

 

 

 

4.4 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) NOS CURSOS DE PEDAGOGIA: 

UM OLHAR SOBRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 

 

 

 Ao elegermos a presente categoria, partimos do pressuposto de que, para alcançarmos 

o objetivo geral delineado para a presente pesquisa – compreender o Ensino da Arte na 

Formação Inicial do(a) Pedagogo(a), em Instituições do Ensino Superior do Estado de 

Pernambuco –, precisamos adentrar no estudo do estado da formação inicial de 

professores(as) nas IES pesquisadas e buscar relações entre essa formação e o Ensino da Arte 

nos cursos em que atuam. 

 Para tanto, faz-se necessário situar o lugar de onde falamos: o paradigma 

crítico/reflexivo da formação de professores(as). Procuramos em Cunha (2005) as orientações 

que o fundamentam no âmbito do pensamento emergente e verificamos que se trata de um 

paradigma aberto à crítica e voltado para os desafios postos pela contemporaneidade. É, pois, 

um paradigma que busca novas formas de pensar sobre o processo ensino/aprendizagem e que 

concebe a ciência como um ato humano situado historicamente.  

 Ao nos aproximarmos da categoria em discussão, procuramos compreender como vem 

se constituindo alguns aspectos que compõem o currículo dessa formação. Para tanto, 
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buscamos inicialmente identificar a concepção de currículo implícita nos cursos de Pedagogia 

investigados; em seguida nos debruçamos sobre a concepção de formação de professores(as) 

nas IES, por fim, fomos levadas a buscar uma compreensão acerca da tríade ensino, pesquisa 

e extensão. Para isso, tomamos como ponto de partida as contribuições de Cunha (2005), para 

quem ver esses elementos como indissociáveis na formação de professores(as) significa 

avançar na reflexão sobre um novo paradigma que rompe com as formas tradicionais e 

positivista de compreender o conhecimento.  

Consideramos ainda relevante estreitar nosso olhar para o Ensino da Arte nos aspectos 

elencados para compreensão da formação inicial de professores(as) nas IES pesquisadas, 

mesmo apresentando nossas reflexões acerca deste campo de conhecimento, de forma mais 

minuciosa, posteriormente, quando discorremos sobre a segunda categoria que compõe os 

achados da pesquisa. 

 

 

4.4.1 A concepção de currículo nos cursos de Pedagogia 

 

 

 Iniciamos nossas reflexões sobre o currículo dos cursos pesquisados tomando como 

referência Giroux (1996, p. 82) quando discute que um dos desafios da educação, preocupada 

com a formação do sujeito pós-moderno, se refere à necessidade de redefinição do currículo, 

o qual precisa aproximar-se cada vez mais da possibilidade de formação de sujeitos de uma 

“sociedade democrática radical”. O que esse autor nos propõe é enriquecido com as 

contribuições de Silva (2002) para quem o currículo precisa ser visto como uma rede de 

relações sociais que envolvem produção de conhecimentos e relação entre pessoas. Desse 

modo, vai além da indicação das áreas de conhecimento e dos conteúdos trabalhados, sendo 

esses apenas partes do currículo que servem como indicadores da formação. 

 Ao direcionarmos nosso olhar para o PPP dos cursos pesquisados buscamos 

compreender a concepção de currículo expressa e percebemos que esses documentos revelam 

uma consonância com categorias do currículo crítico e pós-crítico, evidenciados pelo debate 

pós-moderno, fomentado por Silva (2009) e Moreira (2005, 2009). Expomos abaixo 

fragmentos dos PPP das três instituições que nos esclarecem o que acabamos de afirmar: 

 

Nesta linha de raciocínio, é fundamental que a educação seja refletida como prática 

social e ato político, priorizando o atendimento aos segmentos mais pobres da 

sociedade e o currículo seja organizado em torno de questões fundamentais da 
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realidade social, política, econômica e educacional, articulando o projeto de 

sociedade ao mundo de trabalho, da cultura e da subjetividade, preocupado com a 

diferença e a alteridade e incorporando outros aspectos das teorias pós-críticas, tais 

como questões de identidade, diferença, significação, discurso, saber-poder, 

representação, etnia, sexualidade e multiculturalismo (PPP/C1, p. 37). 

 

[...] o currículo do Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura privilegia os 

princípios estéticos, políticos e éticos, a interdisciplinaridade, a 

multidisciplinaridade, a contextualização e a transversalidade, além da concepção 

formativa da avaliação. Dessa forma, busca-se romper com a lógica convencional 

que parte de disciplinas para definir os conteúdos de formação e substituí-la por 
outra que tem origem na análise da atuação profissional para configurar a 

contribuição a ser demandada dos componentes curriculares (PPP/C2, p. 21). 

 

O currículo do Curso de Pedagogia tem como eixos norteadores a ética, a cidadania 

e conhecimentos teórico-práticos sobre educação, sociedade e trabalho, visando a 

formação de um profissional capaz de compreender a realidade, agir no sentido de 

modificá-la e de responder eticamente às necessidades emergentes da sociedade na 

contemporaneidade (PPP/C3, p. 8). 

 

 Em seguida, direcionamos nosso olhar para a Matriz Curricular dos cursos 

pesquisados, tentando compreender como, na integralização curricular, os elementos que 

compõem o currículo estão contemplados. 

 Encontramos no texto da matriz curricular da Instituição Privada, pelo menos três 

eixos que orientam a distribuição dos 46 componentes curriculares, a saber: “o contexto 

histórico sócio-cultural”; “a prática docente como prática social” e “a prática de gestão em 

espaços escolares e não escolares”. Dentro desses eixos, destacamos pelo menos 08 

componentes curriculares que remetem diretamente a aspectos do debate pós-moderno, 

perfazendo um total de 525 horas. São elas: Educação e Prática Social; Educação Inclusiva; 

Cultura e Educação; Libras; Ludicidade e Corporeidade; Educação e Tecnologias da 

Comunicação e Informação; Humanismo e Cidadania; além de uma disciplina relacionada ao 

Ensino da Arte. 

 Destacamos que o PPP dessa instituição não apresenta os componentes curriculares 

optativos que podem contribuir para essa formação. Menciona, apenas, que a integralização 

poderá ser cumprida com até 100 horas de atividades complementares, que podem ser 

enriquecidas por meio de seminários, congressos, monitorias, dentre outras. 

 A matriz curricular da Instituição Pública Federal é composta de três núcleos 

integradores que, juntos, são responsáveis pela integralização curricular e têm como base os 

seguintes eixos: dos fundamentos, da pesquisa, dos conteúdos específicos e das metodologias 

de ensino. Desses eixos, sobressaem-se as disciplinas obrigatórias, dentre as quais destacamos 

um quantitativo de oito, que totalizam uma carga horária de 360 horas e apresentam aspectos 

do debate pós-moderno, pois inserem elementos da perspectiva crítica e pós-crítica do 
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currículo: Políticas Públicas em Educação; Ideologia, Discurso e Prática Pedagógica; 

Identidade, Cultura e Sociedade; Educação Especial; além de quatro disciplinas relacionadas 

ao Ensino da Arte. 

Ainda destacamos que o PPP da Instituição Federal apresenta o eixo dos componentes 

optativos, perfazendo um total de 270 horas, distribuídas em disciplinas de 45 horas, do 

terceiro ao oitavo semestre. Dentre os componentes optativos oferecidos, destacamos 09 

disciplinas que se aproximam do debate pós-moderno: Antropologia da Educação; Educação e 

Cotidiano; Educação no Campo; Educação Indígena; Cultura Afro-Brasileira; Família 

Contemporânea; Linguagem Corporal na Educação Infantil; Linguagem e Sociedade; 

Educação, Sociedade e Meio Ambiente.  

 A matriz curricular da Instituição Pública Estadual nos indica um total de 09 

disciplinas voltadas para o debate mais contemporâneo do currículo, contribuindo com uma 

carga horária de 600 horas: Ética e Cidadania; Currículo e Contemporaneidade; Educação e 

Interculturalidade; Educação Inclusiva; Projetos Escolares; Educação e Tecnologias; 

Educação e Trabalho; Língua Brasileira de Sinais; Relações Interpessoais; Dinâmica de 

Grupo e uma disciplina relacionada ao Ensino da Arte. No entanto, o PPP/C3 não faz menção 

aos componentes curriculares optativos oferecidos nessa formação. 

 Destacamos que apenas a MC da Instituição Pública Federal revela a igualdade entre 

os campos de conhecimento, na medida em que atribui a mesma carga horária a todas as 

disciplinas que integram a formação. Nessa instituição, as disciplinas relacionadas ao Ensino 

da Arte são validadas de igual maneira para a formação de professores(as), uma vez que 

recebem a mesma carga horária das demais disciplinas que historicamente têm figurado como 

mais importantes: Matemática, Português, Ciências, Geografia e História. 

No que se refere a esse aspecto, a Instituição Privada possui apenas uma disciplina no 

campo do Ensino da Arte e esta com carga horária de 60 horas, enquanto que Matemática e 

Português possuem, cada uma, carga horária de 120 horas. Já na Instituição Pública Estadual, 

as disciplinas de Conteúdo e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências da Natureza, História e Geografia possuem, cada uma, carga horária de 75 horas, 

enquanto a componente curricular relacionada ao Ensino da Arte possui carga horária de 60 

horas. 

A partir do exposto, podemos inferir que as Instituições, privada e estadual, ainda 

deixam o Ensino da Arte à margem da formação, fato revelado pela carga horária menor com 

relação às demais disciplinas. Essa constatação nos leva a concordar com Tourinho (2002, p. 

30), para quem “disputas por espaço no currículo, horas de aula e importância dentro da 
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estrutura escolar foram e ainda são motivos de batalhas e conflitos, muitas vezes expressos 

nas discussões e reivindicações de profissionais junto aos poderes municipal, estadual e 

nacional”. 

Nos ancorando em Nelson, Treichler e Grossberg, (2002) e em Silva (2009) podemos 

destacar que, na análise tanto dos Projetos Políticos Pedagógicos quanto da Matriz Curricular 

dos cursos investigados, percebemos uma preocupação com o debate pós-moderno, 

evidenciada pela presença de componentes curriculares, obrigatórios ou optativos, que 

possuem as categorias trazidas pelo debate das Teorias Críticas e Pós-Críticas do currículo, 

essenciais na formação de professores(as) 

Tomando o debate legal trazido pelo do texto das DCN/Pedagogia como referência 

para nossas reflexões, percebemos que esse documento nos indica que a carga horária 

destinada à prática/estágio supervisionado nos cursos de Pedagogia deve contemplar 

 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição 

(BRASIL, 2006, p. 4). 

 

Com base nesse documento, fomos levadas a compreender como as práticas/estágios 

supervisionados estão distribuídos nos cursos investigados. Percebemos, na análise das 

matrizes curriculares e das ementas das instituições, privada e federal, que os estágios 

supervisionados são organizados nessas IES com uma carga horária de 300 horas, sendo essas 

horas, na Instituição Federal, distribuídas entre o 4º e o 8º períodos. Tendo cada estágio uma 

carga horária individual de 60 horas, a referida instituição prioriza a inserção dos(as) 

estudantes em cada semestre na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio Normal, Gestão Escolar e Gestão dos Sistemas Não Escolares. Na Instituição 

Federal o estágio supervisionado está distribuído entre o 5º e o 8º períodos. Em cada período, 

esse estágio compreende 75 horas, distribuídas na Educação Infantil, Ensino Fundamental da 

1ª à 4ª série, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Já na análise das 

ementas das disciplinas da Instituição Estadual, percebemos duas componentes relacionadas à 

Prática de Ensino/Estágio Supervisionado, sendo a primeira inserida no 5º período e a 

segunda, no 6º período, tendo cada uma a carga horária de 90 horas, o que totaliza 180 horas. 

De acordo com Zeichner (1993) a escolha do local do estágio é fundamental. Nesse 

sentido, ele aponta lacunas da formação de professores(as) e destaca a necessidade de 
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“preparar melhor os professores para ensinarem todas as crianças em sociedades 

culturalmente diferentes e democráticas” (Id, ibid, p. 66). 

Assim, somos levados a compreender que as instituições, privada e federal, estão 

atualizadas com o debate legal e aproximam-se do debate atual da formação de 

professores(as), enquanto que a Instituição Estadual se distancia dessas discussões e não 

contempla as orientações advindas do debate legal. Contudo, reconhecemos a necessidade de 

uma investigação com maior profundidade, e consequentemente, uma análise mais detalhada 

sobre as práticas vivenciadas nos referidos estágios, pois isso nos levaria a perceber a relação 

que professores(as) formadores(as) e estudantes estabelecem com os estágios, e como o 

Ensino da Arte vem sendo contemplado nos mesmos. 

 Por concordarmos com Moreira (2009), para quem o currículo vai além do que está 

expresso nos planos e propostas, fomos levados a trilhar novos caminhos com o objetivo de 

ampliar nossas reflexões acerca das concepções de currículo dos cursos de Pedagogia, o que 

nos aproximou das falas dos sujeitos da pesquisa. Conforme Fernandes (1998) e Cunha 

(2005), o diálogo e as conexões entre os campos de conhecimentos são elementos 

indispensáveis à formação de professores(as) numa perspectiva pós-moderna. 

Percebemos, assim, a partir das falas dos sujeitos da Instituição Privada que o 

currículo ainda é praticado de forma fragmentada, sem que haja diálogo ou conhecimento 

entre os(as) professores(as) formadores(as) acerca dos debates tratados nos demais 

componentes curriculares que integram o currículo do curso. Em outras palavras, há um 

isolamento das disciplinas. Para esses sujeitos, na referida instituição, não existem momentos 

de discussões coletivas, pois nas reuniões são tratados aspectos de ordem mais prática. 

Percebemos também em suas falas que houve um retrocesso com relação a esse aspecto, 

principalmente após a ampliação e criação de novos cursos, fato esse que reduziu inclusive os 

espaços de encontros dos(as) professores(as). Sobre isso, os sujeitos nos mostram o seguinte: 

 

É isso mesmo, não existe, só existe na parte formal. 

Mas aqui, é aquela mesma coisa. Aqui eu sou dono da minha aula. Então, quando 

tem um problema é aquele professor isolado, porque não existe, não existe “nós 
professores vamos fazer isso, vamos fazer aquilo” (C1). 

 

Temos, de colegiado e tal. Houve uma reforma agora, veja, antigamente, até dois 

anos atrás, nós tínhamos o departamento de Educação e a gente ficava muito à 

vontade de chegar, de sentar, de chegar mais cedo, tínhamos espaço, pronto. Então 

hoje, hoje com essa história de juntar tudo, ficou uma sala. É bom de um lado 

porque você conhece os colegas dos outros cursos e tal, mas você não se sente à 

vontade, você não tem aquele seu cantinho. 

No que junta ali no coletivo, aí tirou um pouco algumas discussões que a gente fazia 

de planejamento, de trabalho pedagógico, entendeu? (PF1). 
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Os fragmentos apresentados nos revelam que existe uma contradição e um 

distanciamento entre o que está escrito no PPP do curso de Pedagogia da Instituição Privada e 

o que vem sendo praticado/vivenciado nesse curso, conforme podemos perceber ao analisar o 

fragmento abaixo: 

 

As atividades de ensino são planejadas no início de cada semestre letivo e discutidas 

nas sessões de estudos mensais. Temos buscado práticas integradas de planejamento, 

fazendo pequenas reuniões, agrupando os professores, de acordo com o período em 

que lecionam, na perspectiva de articular conteúdos/atividades das disciplinas 
ministradas como os materiais e equipamentos disponíveis (PPP/C1, p. 33). 

 

A mesma contradição também é percebida nas falas dos sujeitos da Instituição 

Federal: enquanto a coordenadora (C2) revela que existem reuniões, espaço para o debate, 

diálogo entre profissionais que integram o curso, o professor formador (PF2) revela que esses 

momentos não são utilizados para a troca de informações que possam integrar os 

componentes curriculares, pois as reuniões são utilizadas para resolver problemas de ordem 

prática, que remetem à dinâmica cotidiana do curso. É o que podemos perceber na fala desse 

sujeito, transcrita abaixo: 

 

Tem reunião de pleno, mas eu não tenho essa visão de uma maneira geral, as poucas 

pessoas que eu conversei sobre arte, que é [C2], a coordenadora, né, as disciplinas só 

estão aqui porque ela, quando estava fazendo o Projeto Pedagógico, ela deu ênfase, 

foi ela que deu essa carga horária. Assim, eu sei que ela tem uma visão mais do 

Ensino da Arte, é, é, ampliada. 

É, não, pelo menos no pleno não se discute isso. Aqui pelo menos ninguém se 

discute isso de participar da disciplina do outro. 

Fica cada um, sei lá, trabalhando a sua, ninguém sabe o que é que se passa na outra 

(PF2). 

 

Já a professora formadora (PF3) ressalta que na Instituição Estadual isso não é uma 

prática comum, mas, como essa instituição está passando por uma renovação do 

reconhecimento, então ela percebe a possibilidade de diálogo nas reuniões onde estarão 

presentes os(as) profissionais que integram o curso. 

Apoiando-nos em Moreira (2009) podemos inferir que, enquanto parte do currículo 

formal formal – compreendido aqui como os documentos que norteiam a formação inicial dos 

cursos investigados – aponta para uma aproximação entre os campos do conhecimento e as 

relações horizontais, também evidencia ao mesmo tempo, assim como o currículo em ação – 

compreendido aqui pelas falas/ações dos sujeitos –,  um distanciamento entre os profissionais 

e entre os campos de conhecimento que integram a matriz curricular dos cursos investigados. 
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Sobre isso Zeichner (1992, p, 120) ressalta que “um dos problemas mais importantes 

da formação de professores é o nosso isolamento em pequenas comunidades compostas por 

colegas que partilham orientações idênticas, o que empobrece o debate e as interacções”. No 

caso dos(as) professores(as) formadores(as) investigados, o isolamento torna-se mais grave, 

uma vez que esses sujeitos sempre se veem sozinhos nas IES investigadas, não encontrando 

espaços para compartilhar sobre o campo de conhecimento em que atuam. 

Para compreender a ausência de comunicação e de trocas entre os pares evidenciada 

nos cursos investigados, apropriamo-nos de uma das competências base para uma formação 

docente na perspectiva apontada por Nóvoa (2008): saber relacionar e saber relacionar-se. 

Nesse sentido, compreendemos que o saber relacionar e saber relacionar-se implica um 

fortalecimento da relação entre os pares na formação inicial, a fim de suscitar um movimento 

coletivo dos sujeitos da formação, provocando mudanças nas práticas desses sujeitos. 

 Também Cunha (2005) nos esclarece que a discussão entre profissionais e entre 

profissionais e estudantes pode propiciar uma visão da totalidade dos conhecimentos e 

fomentar reflexões sobre o próprio currículo do curso. Além disso, essa autora deixa evidente 

em seus debates, que ainda vemos nas práticas das instituições características do paradigma 

dominante, o que nos leva a refletir sobre o contexto de mudanças de paradigmas em que 

estamos inseridos(as), mesmo que, em muitos aspectos, mais especificamente no que se refere 

ao currículo formal, possamos identificar características do paradigma emergente, pós-

moderno. 

 A partir das contribuições dos autores supracitados, compreendemos que os currículos 

das três instituições investigadas encontram-se na transição paradigmática, oscilando entre a 

perspectiva tradicional e as perspectivas crítica e pós-crítica. Evidencia-se a fragmentação dos 

mesmos, quando percebemos que, cada professor(a) formador(a) é responsável pelo seu 

campo de conhecimento e não troca experiências com seus pares. Por outro lado, 

identificamos elementos/disciplinas que se aproximam do debate contemporâneo da formação 

de professores(as), além de a prática estar sendo contemplada ao longo do curso. Apesar 

disso, ainda se destaca a hierarquia entre os campos de conhecimento, sobretudo nas 

Instituições Privada e Estadual. 

Nossas descobertas iniciais nos levam a direcionar nosso olhar para outro aspecto que 

pode ampliar nossa compreensão acerca da formação inicial em Pedagogia nas IES 

investigadas. Assim, buscamos compreender a concepção de formação de professores(as) que 

norteia os cursos investigados. 
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4.4.2 A concepção de Formação de Professores(as) nos cursos de Pedagogia 

 

 

Em primeira instância, nosso olhar sobre os documentos nos levou a perceber que, 

todos os cursos pesquisados tomaram como eixo de referência para a construção do PPP, que 

orienta a formação inicial em Pedagogia de cada Instituição, as orientações trazidas pelas 

DCN/Pedagogia, aspecto exposto quando apresentamos as IES investigadas. Vale destacar 

que, mesmo a Instituição Pública Estadual tendo-nos fornecido um PPP estruturado em 2005, 

portanto, antes da publicação deste documento oficial em 2006, sua discussão teórica já 

apontava para uma formação que toma o debate das DCN. Isso nos permite afirmar que essa 

instituição, mesmo antes desse documento oficial, já atentava para as discussões apontadas 

pelo movimento dos educadores, representados pela ANFOPE e citados anteriormente. 

A partir do exposto, podemos afirmar que os três cursos de Pedagogia pesquisados 

orientam-se pelo princípio da docência como base da identidade dos profissionais formados 

nos referidos cursos e que as DCN/Pedagogia se constituem como marco teórico-

metodológico dos cursos investigados. Podemos confirmar isso na transcrição dos fragmentos 

retirados dos Projetos Políticos Pedagógicos das IES privada e estadual: 

 

O Departamento de Educação, com base na Legislação vigente sobre a formação de 

professores, optou por implantar um Curso de Pedagogia – Magistério dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, com o objetivo de formar um educador que tem a 
docência como base de sua formação e identidade profissionais... (PPP/C1, p. 16). 

 

O profissional de Educação deve ter conhecimento interdisciplinar, postura ética, 

competência e habilidade para intervir efetivamente na sociedade. 

Ser um profissional-cidadão capaz de responder às dinâmicas condições de perfil 

exigido para atuação na sociedade, considerando a pluralidade cultural e tendo a 

docência como base de sua formação e identidade profissionais (PPP/C3, p. 4). 

    

 O estudo dos documentos das IES investigadas revelou também que as instituições 

possuem uma concepção de formação de professores(as) que se aproxima dos debates 

recentes da formação, apontando para elementos da perspectiva crítico/reflexiva, segundo a 

qual compreende a importância dos conhecimentos historicamente construídos, assim como 

reconhece que o sujeito em formação será um participante ativo da realidade social. Nesse 

sentido, inferimos que os Projetos Políticos Pedagógicos partilham essa visão, pois 

reconhecem os(as) professores(as) como sujeitos históricos e a importância da formação de 

futuros docentes comprometidos com os processos de mudanças e com a criticidade, 

conforme apresentamos nos fragmentos abaixo: 
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[...] o Projeto Pedagógico vai além de uma simples reorganização de componentes 

curriculares e exige efetivo posicionamento dos sujeitos envolvidos, com a definição 
de ações educativas que possibilitem a concretização daquilo que se pretende, ou 

seja, a formação do profissional-cidadão, responsável, competente e compromissado 

com as transformações e intervenções necessárias na sociedade (PPP/C1, p.5). 

 

As sociedades contemporâneas, caracterizadas pelas desigualdades resultantes da 

interpretação errônea da diferença e da diversidade, pela relação utilitarista com o 

meio ambiente, que o explora e degrada de forma descomprometida com o 

equilíbrio universal, e pela sub-valorização do ser do humano em suas dimensões 

afetivas, éticas e estéticas, exigem cada vez mais que os sistemas educacionais se 

organizem de modo a dar respostas satisfatórias a tais demandas, propondo, 

inclusive, novos paradigmas da relação do eu com o outro, este caracterizado até 
mesmo como meio ambiente. 

Considerando esse cenário e reconhecendo as mudanças propostas para a Educação 

Básica no Brasil, [a I2] apresenta a presente proposta de criação e implementação 

(PPP/C2, p. 4, grifos nossos). 

 

[...] o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, mantendo o 

perfil do egresso, que constitui a sua identidade, caracteriza-se por conter as 

mudanças curriculares e metodológicas indispensáveis à formação de profissionais 

capazes de compreender a educação como processo histórico/social, de contribuir 

para a transformação qualitativa da sociedade e de entender o incremento e as 

mudanças aceleradas nos conhecimentos como elementos básicos da formação 

pessoal e esta, como condição para uma verdadeira apropriação dos saberes 
produzidos pela humanidade e essenciais a atuação do pedagogo (PPP/C3, p. 3). 

 

 Souza (2009, p. 181) contribui para a nossa compreensão dos fragmentos acima 

quando afirma que “a busca de conhecimentos, valores, atitudes e habilidades, em uma 

palavra, competências, somente tem sentido se contribuir para a promoção da mudança social 

que colabore para a humanização do ser humano em todos os quadrantes da Terra”. 

 Quando Freire discute a educação como uma prática humana, ele sugere reflexões que 

nos levam a pensar que a formação de professores(as) precisa ter como um dos pilares a 

compreensão da importância de considerar-se a “capacidade de aprender, não apenas para nos 

adaptar mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a” (FREIRE, 

2007a, p. 68-69). 

 Ainda analisando os documentos – PPP/C1, PPP/C2, PPP/C3 –, percebemos que os 

três cursos investigados estão preocupados com a formação de professores(as) ligada a uma 

concepção que dialoga com os princípios da formação humana, conforme podemos perceber 

nos fragmentos extraídos e apresentados abaixo: 

 

[O curso de Pedagogia possui como objetivo geral] Formar pedagogos com 

competência profissional para exercer a docência e atuar na gestão de sistemas 

escolares e não escolares, imbuídos dos valores de solidariedade, justiça social, ética 

e cidadania, na perspectiva de contribuírem para a construção de uma sociedade 

humanizada (PPP/C1, p. 40, grifos nossos). 
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[...] é papel da Universidade articular-se com a Sociedade, contribuindo para a 

formação profissional e humana de cidadãos capazes de pensar e agir criticamente e 

não apenas de profissionais especializados em uma ou outra área do conhecimento. 

Para atingir este intento, a Universidade deve firmar-se, portanto, com propostas e 

serviços que satisfaçam realmente os interesses da Sociedade, ao invés de 

desenvolver relações de neutralidade e não-compromisso com as questões sociais 

(PPP/C2, p. 3-4). 

  

De igual maneira, para os sujeitos entrevistados a formação de professores(as), tendo 

como um dos seus princípios a formação humana, reconhece a arte e o Ensino da Arte como 

elemento dessa formação e, por conseguinte, é um conhecimento que faz parte do 

compromisso profissional do(a) professor(a) formador(a). Desse modo, percebemos também 

que para os profissionais das três IES pesquisadas, a arte é um elemento constituinte da nossa 

própria história e, portanto, contribui para o conhecimento do mundo e para a nossa atuação 

nele. Sobre esse aspecto, os fragmentos abaixo nos esclarecem as reflexões erguidas: 

 

Como é que eu vejo que a arte é importante para entender a sociedade, para entender 

os costumes, para entender né, a comunicação? É tudo. Arte tá presente em tudo. 

Eu acho, na questão do respeito à diversidade, eu acho importantíssimo se ter uma 

visão dentro de um teórico de arte mesmo. Acho que a diversidade cultural é 

importantíssimo, né, pra entender o pessoal que tá lá fora. É, outra parte, é uma coisa 

que eu acho que um professor por natureza, acho que ele tem que gostar de uma boa 
música, saber o que é cinema, de transitar, porque eu acho que isso vai lhe dar um 

conhecimento de realidade bem maior, e uma pessoa que tenha uma sensibilidade 

artística e que tenha uma teoria artística que se possa trabalhar, acho que isso vai, é 

determinante, não é nem que vai contribuir, é determinante, né? (C1). 

 

Eu vejo o Ensino da Arte nos cursos de Pedagogia como algo fundamental, 

considerando que é uma das dimensões, né, que a gente tem que considerar na 

formação, além da questão, né, que ela tem de vivência do próprio conceito né, você 

pega o conteúdo da disciplina, mas que essa dimensão da arte, a dimensão estética 

ela é essencial e ela faz parte da formação do ser humano, como pessoa. 

É essencial porque faz parte do próprio processo de hominização essa dimensão, não 

é, sem ela a gente não seria completo, não teria por inteiro, né, a formação da pessoa 

(C2). 

  

 Freire, ao discutir o papel dos(as) professores(as) nos processos de mudanças, destaca 

que os(as) mesmos(as) precisam contemplar em sua prática e reconhecer “o mundo dos 

acontecimentos, de valores, de idéias, de instituições. Mundo da linguagem, dos sinais, dos 

significados, dos símbolos. Mundo da opinião e mundo do saber, mundo da ciência, da 

religião, das artes, mundo das relações de produção. Mundo finalmente humano”, como 

elemento desafiador para os processos de mudanças (FREIRE, 2008, p. 46-47). 

 Ao manter um estreito vínculo com o pensamento freireano, Barbosa, em seus debates, 

discute a importância de se estudar arte e tece relações desta com o processo de humanização. 

Para a autora, 
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Se pretendemos uma educação não apenas intelectual, mas principalmente 

humanizadora, a necessidade da arte é ainda mais crucial para desenvolver a 

percepção e a imaginação, para captar a realidade circundante e desenvolver a 

capacidade criadora necessária à modificação desta realidade (2009a, p. 5-6). 

  

Entendemos que, assim como esses autores, os documentos e as falas dos sujeitos 

investigados nos revelam uma aproximação com os debates da formação, apresentados ao 

longo da nossa fundamentação, uma vez que, tanto nesses documentos como nas falas dos 

sujeitos, a arte é percebida como um dos elementos que compõem a hominização dos sujeitos 

históricos que integram essa formação: coordenadores(as), professores(as) formadores(as) e 

futuros docentes. Desse modo, essa concepção precisa perpassar a formação de 

professores(as), fomentando possibilidades de leitura de mundo, da historicidade que nos 

constitui, de conhecimento do outro, além de si mesmo.  

 Em um sentido mais amplo, compreender o Ensino da Arte como elemento da 

formação humana, aproxima-nos da reflexão acerca da diversidade cultural proposta por 

Souza (2009), para quem uma formação que percebe a diversidade cultural como 

característica da pós-modernidade se encontra em um contexto de luta pela mobilização dos 

sujeitos e precisa ser tomada como conteúdo da práxis pedagógica. 

 

 

4.4.3 Ensino, pesquisa e extensão nos cursos de Pedagogia 

 

 

 Uma vez que elegemos como campo para a pesquisa universidades, é imprescindível 

considerar a contribuição que esse tipo de instituição traz para a formação inicial, ao ter como 

princípio e como base do currículo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Segundo Cunha (2005), uma formação articulada entre ensino, pesquisa e extensão precisa 

valorizar a interdisciplinaridade como elemento de conexão de conhecimentos; estes vistos 

em sua totalidade. Além disso, precisa perceber a pesquisa e a extensão como elementos da 

formação acadêmica que englobam novos elementos ao currículo, no momento em que 

mobilizam diferentes formas de acesso ao conhecimento. 

 Também defendendo a importância da pesquisa na formação de professores(as) e, 

portanto, indissociada do ensino, Zeichner (1993) considera que esse elemento reconhece o(a) 

professor(a) como produtor(a) de saber ao proporcionar estudos, discussões e reflexões sobre 
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ações nas salas de aulas e ao considerar as práticas e pesquisas dos(as) estudantes que já 

atuam com a docência como elemento de estudo e leitura. 

 Com o objetivo de compreender o espaço da pesquisa nos cursos investigados, 

debruçamo-nos mais uma vez sobre a matriz curricular de cada curso de Pedagogia. 

Encontramos, na análise da MC da Instituição Privada, a existência de três componentes 

curriculares obrigatórios que remetem diretamente ao trabalho de pesquisa: Metodologia da 

Pesquisa, com carga horária de 60 horas; TCC1 e TCC2, com carga horária de 90 horas cada. 

No que se refere à extensão, a Instituição Privada apresenta em seu PPP, 3 cursos de extensão 

da Universidade, dentre os quais um está relacionado a atividades de reforço direcionadas 

para estudantes carentes, outro é desenvolvido no Espaço Criança Esperança de Olinda, (o 

texto do documento não dá maiores informações sobre) e o terceiro se caracteriza por ser um 

projeto de inclusão digital para estudantes de escolas públicas. 

 Com relação à Instituição Pública Federal, percebemos que a MC contempla 10 

componentes curriculares obrigatórios relacionados à pesquisa: uma disciplina de 

Metodologia da Pesquisa em Educação, com carga horária de 45 horas; uma disciplina de 

Pesquisa Qualitativa em Educação, com carga horária de 45 horas; 8 disciplinas distribuídas 

entre o primeiro e o oitavo período, denominadas de “Prática Educacional, Pesquisa e 

Extensão”, cada uma com carga horária de 45 horas, tendo como objetivo promover um 

intercâmbio entre teoria e prática por meio da investigação em diferentes contextos. 

 Na matriz curricular da Instituição Pública Estadual percebemos os seguintes 

componentes curriculares que se relacionam diretamente com a pesquisa: uma disciplina de 

Metodologia Científica, com carga horária de 60 horas; uma disciplina de Pesquisa em 

Educação, com carga horária de 75 horas; uma disciplina de TCC, com 60 horas. Nessa IES 

ainda é dada ao(a) estudante a possibilidade de vivenciar 210 horas de atividades Acadêmico-

Científico-Culturais, podendo ser 30 horas em atividades de extensão e 30 horas em 

atividades de pesquisa. 

 Após esse olhar sobre a matriz curricular, retomamos os Projetos Políticos 

Pedagógicos das IES pesquisadas e percebemos que as três IES estabelecem como políticas e 

diretrizes gerais para o curso de Pedagogia o ensino, a pesquisa e a extensão, considerando-os 

como base dos princípios e normas do trabalho educativo, conforme explicitam nos objetivos 

do curso apresentados nos fragmentos abaixo: 

 

Produzir conhecimento no decorrer do processo formativo, viabilizando a interação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão (PPP/C1, p. 40). 
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[...] articular ensino-pesquisa-extensão na produção do conhecimento pedagógico e 

científico no campo educacional (PPP/C3, p. 05). 

 

 Ao buscarmos essa relação de indissociabilidade nas falas dos sujeitos pesquisados, 

entendemos, a partir da fala da coordenadora da Instituição Privada, que a pesquisa não tem 

sido estimulada pela professora formadora que atua com o Ensino da Arte, fato evidenciado 

pela ausência de pesquisa por parte desse sujeito nesse campo. Ao mesmo tempo, na fala de 

C1 está evidente uma contradição quanto aos princípios que regem as universidades e quanto 

ao que está registrado no PPP da Instituição Privada, pois revela que nessa IES os(as) 

professores(as) podem optar por fazer ou não pesquisa. 

Com relação à pesquisa na Instituição Federal, percebemos que essa IES, assim como 

citado anteriormente, possui um espaço garantido para essa atividade na matriz curricular, o 

que reforça a importância dada a pesquisa nessa instituição. Já o coordenador da IES estadual, 

C3, não faz menção alguma à pesquisa, apenas afirma a existência de cursos e atividades de 

extensão. Para confirmar essa constatação, selecionamos os fragmentos abaixo transcritos. 

 

Não conheço não, ninguém. Aqui o pessoal do PIBIC, em Português eles fazem 

muito, eles desenvolvem muito. 

É, é, a questão da pesquisa não é institucionalizada. A questão é do professor, cada 

professor, que tenha sensibilidade e faça alguma coisa, né? (C1). 

 

Existe assim, uma, um componente curricular no curso que é o PEPE, Prática 

Educacional Pesquisa e Extensão. Não é que ele é um componente que a gente 

poderia até dizer, que ele é até interdisciplinar, na medida que ele trabalha Ensino, 

Pesquisa e Extensão e também ele vai é, se articular com os outros componentes do 
curso, porque o aluno nesse componente, desde o início, ele já vai escolhendo o foco 

da pesquisa, ele vai à escola, ele vai desenvolvendo o seu projeto para desaguar no 

TCC. 

Pelo que eu conversei com o professor, não tem ninguém pesquisando o Ensino de 

Arte nos TCC (C2). 

 

É, tem oficinas, tem jornadas pedagógicas (C3). 

 

 A partir desses primeiros achados, buscamos compreender esse aspecto da formação 

nos demais sujeitos que a compõem, professores(as) formadores(as), e percebemos que os 

mesmos não realizam atividade alguma de pesquisa no campo do Ensino da Arte e também 

não participam de atividades de extensão nesse campo. Tanto o professor formador da IES 

federal quanto a professora formadora da IES estadual afirmam a importância de haver 

pesquisa durante o curso, mas apenas PF2 orienta um trabalho de pesquisa, tendo como foco a 

Educação de Jovens e Adultos. PF3, professora da IES estadual, mesmo sendo entrevistada na 

metade do semestre, nos leva a entender que a pesquisa não foi pensada para a sua disciplina e 

utiliza como pretexto para a ausência desse elemento, o cansaço dos(as) estudantes decorrente 
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das demandas do último semestre do curso e a pesquisa que os(as) mesmos(as) realizam para 

a construção do TCC, fato esse que não lhes permite ou não lhes motiva realizar mais 

pesquisas. 

 No que se refere ao campo do Ensino da Arte, os(as) professores(as) formadores(as) 

nos revelam que a pesquisa e a extensão não vêm sendo contemplada nos cursos investigados, 

conforme podemos perceber nos recortes selecionados abaixo: 

 

Não, não, não, não. Às vezes aparece, às vezes aparece TCC. O semestre passado 

tinha um menino que tava na pós e veio pedir ajuda (PF1). 

 

Extensão não tem. Acho importante, estimulo. É assim, já falei como é importante 

fazer o trabalho de conclusão de curso, né, porque assim, os alunos que eu tenho 

agora, principalmente na [nome da disciplina], estão terminando agora o trabalho de 

monografia. Nenhum deles tem monografia na área de Artes (PF2). 
 

Não, ainda não. Assim, é, possivelmente, eu estou ainda pensando como fazer com 

eles a primeira, a primeira atividade mesmo, até a critério de avaliação e a pesquisa 

eu acho fundamental. 

Eu ainda não pensei, pra falar a verdade, como fazer isso. Eu vou pensar pra ver. 

Pelo menos tenho que incentivá-los. Porque é assim, como eles estão no oitavo 

período, eles não aguentam falar em pesquisa, nem monografia, nem... aí eu tô 

naquela, né, tentando assim, é, ir conciliando a única aula da semana com todo esse 

movimento, que eu tô vivenciando (PF3). 

 

 A análise das falas dos sujeitos nos levou a dirigir um olhar mais cauteloso para a 

pesquisa enquanto elemento norteador das reflexões sobre esse campo do conhecimento, 

proporcionando ao futuro docente um movimento dinâmico entre teoria e prática, entre 

reflexão/ação/reflexão. 

Sobre isso, os(as) professores(as) formadores(as) das três IES nos revelam uma prática 

que se distancia da questão em pauta. No caso da professora formadora da IES privada, 

pudemos perceber que a pesquisa aparece em sua disciplina ainda pautada nos princípios 

tradicionais, priorizando o estudo da vida e obra dos artistas, movimentos e/ou técnicas 

estudadas. A partir da fala desse sujeito, podemos inferir que a visão de pesquisa revelada se 

refere basicamente à pesquisa bibliográfica, principalmente utilizando a rede mundial de 

computadores (Internet). Quanto ao Ensino da Arte, a pesquisa limita-se ao conhecimento da 

técnica e da vida e obra do artista ou do movimento em estudo, o que implica uma redução 

das possibilidades de reflexões proporcionadas por esse campo de conhecimento. O 

fragmento abaixo ilustra nossas reflexões: 

 

Eu não levo, veja, eu não levo pra eles nenhuma informação desses autores, aí chega 
a gente tá trabalhando uma obra e eu digo o nome da obra e eles vão buscar na 

internet, eles trazem, a gente discute, às vezes eu dou o nome e peço que eles tirem, 
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tem vários sites, e vejam qual é a obra que chama atenção pra eles. Então, é, a 

mesma coisa eu faço em relação a algumas técnicas, por exemplo, vamos pesquisar 

sobre isso, tragam pra gente discutir. Porque, é o que você vê, a disciplina são 60 

horas, eles têm que formar um repertório de referências, eu dou alguns sites, depois 

eu não dou mais, eles é que têm que ir buscar e eles vão construindo (PF1).  

 

Baseando-nos em Barbosa (2009, p. XXXIII), podemos afirmar que um trabalho 

pautado nessa perspectiva caracteriza-se por uma má interpretação e uma limitação das 

possibilidades da contextualização, uma das ações da Abordagem Triangular, referencial 

norteador para o Ensino da Arte na contemporaneidade, conforme afirma a autora: “quando 

falo de contextualização não me refiro à mania vulgar de falar da vida do artista”. Em outro 

estudo, essa mesma autora declara: “a redução da contextualização à história é um viés 

modernista” (Id, 1998, p. 38). 

Nossa análise também nos indica que o professor formador da IES federal, PF2, apesar 

de reconhecer que precisa realizar pesquisa, pois esta é uma das funções dos(as) 

professores(as), não estimula os(as) estudantes a realizarem pesquisas em suas aulas. Esse 

sujeito utiliza como argumento o pouco tempo que se encontra na Instituição, um ano, 

afirmando que ainda não foi suficiente para conhecer a dinâmica do curso e das disciplinas em 

que atua. O fragmento abaixo ilustra essa reflexão. Vejamo-lo: 

 

No caso, para eles pesquisarem? Não, não. 
Não, não. Eu tenho vários planos, projetos e ideias na minha cabeça, é, quatro 

disciplinas no curso né, e acho que para só o ano que vem é que eu vou poder, 

depois dessas experiências com as turmas e vou ver de que maneira a gente vai 

caminhar com os estudos. Até eu mesmo tenho que encontrar. Até agora eles não me 

cobraram não, mas eu tenho que fazer (PF2). 

 

 

 Ao nos reportarmos a nossas anotações de campo, AC1, AC2 e AC3, ratificamos os 

fragmentos expostos acima, uma vez que, durante as observações, nenhuma relação com a 

pesquisa foi percebida. 

 A partir do exposto, quando tratamos da relação entre ensino e pesquisa, inferimos que 

os(as) professores(as) formadores(as) investigados se distanciam do paradigma 

crítico/reflexivo, pois não contemplam a pesquisa como elemento inerente às atividades 

docentes/acadêmicas dos contextos em que atuam (universidades). Ao mesmo tempo, 

destacamos que esses sujeitos ainda atuam numa perspectiva tradicional, verbalista e, mais 

especificamente, no que se refere ao campo do Ensino da Arte, eles(as) percebem a pesquisa 

como acúmulo de informações sobre um determinado artista.  
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 Nossa compreensão acerca da pesquisa na formação inicial de professores(as) vai ao 

encontro das reflexões freireanas. A partir desse autor, entendemos que a pesquisa é um 

elemento que precisa estar presente na prática do(a) professor(a) formador(a) que atua numa 

perspectiva pós-moderna; consequentemente, julgamos que ensino e pesquisa são atividades 

indissociáveis no processo formativo, provocando mudanças na formação do futuro docente e 

em suas práticas futuras. 

 

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender, o que há 

de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar 

que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, 

a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o 

professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador (FREIRE, 

2007a, p. 29). 

 

 Essa reflexão freireana nos leva a comprender que a pesquisa não é algo estranho, 

desconexo da práxis: ela é inerente à prática do(a) professor(a). Voltando-nos para os 

contextos investigados e, mais especificamente, para as disciplinas relacionadas ao Ensino da 

Arte, percebemos que a pesquisa está presente, ainda que superficialmente, apenas na 

Instituição privada, contudo, é contemplada na perspectiva tradicional. Desse modo, os(as) 

três professores(as) formadores(as) se distanciam dos elementos inerentes ao(a) professor(a) 

que atua no paradigma crítico/reflexivo e se aproximam de uma prática pautada no paradigma 

da racionalidade técnica, principalmente se considerarmos que as disciplinas relacionadas ao 

Ensino da Arte não estabelecem pela pesquisa, relações de investigação, análise, diálogo com 

os campos em que poderão atuar e entre teoria e prática. 

 Esses achados assumem grandes proporções se considerarmos que, em alguns cursos 

investigados, há apenas uma disciplina relacionada ao Ensino da Arte, mais especificamente 

nas instituições privada e estadual. Isso nos indica que o contato com esse campo do 

conhecimento é bastante reduzido e, se esse contato não fomenta reflexões acerca desse 

campo, provocará movimentos muito superficiais nas práticas dos futuros docentes. 

A fim de aprofundar nossas reflexões, debruçamo-nos nos programas das disciplinas 

fornecidos pelos sujeitos das instituições privada e federal. Nossa intenção foi tentar 

compreender nesse documento como vem sendo tratada a relação entre ensino e pesquisa na 

formação. Verificamos, então, que o programa da disciplina da Instituição Privada traz o 

seguinte objetivo específico, dentre outros: 

 



142 

Investigar as formas de organização do trabalho pedagógico na escola e os seus 

reflexos na condução do processo de ensino-aprendizagem, nas séries iniciais do 

ensino fundamental e na educação infantil (PD1/IES1). 

 

Também destacamos que, na Instituição Pública Federal, em nossas anotações de 

campo obtidas nas aulas observadas, não foi percebida a presença da pesquisa e, mesmo se 

tratando de uma disciplina que contempla diretamente os aspectos metodológicos do Ensino 

da Arte, em nenhum momento houve uma inserção no campo para pesquisa, fato que limita as 

possibilidades que a disciplina pode fomentar. Nesse sentido, podemos inferir que a dinâmica 

que a disciplina assume vai de encontro ao que está posto no texto da ementa, registrada no 

programa da disciplina, conforme podemos perceber pelo fragmento abaixo transcrito: 

 

[A disciplina tem como] Enfoque das metodologias e métodos aplicáveis aos 

estudos sobre arte e educação. Análise da ação de ensino e pesquisa em arte 

(PD4/IES2). 

 

 Assim, ao analisarmos as falas dos sujeitos coordenadores(as), dos(as) professores(as) 

formadores(as) e os programas das disciplinas, percebemos que, de um modo geral, mesmo 

estando amparados nos documentos oficiais, os cursos de Pedagogia pesquisados não têm 

contemplado a pesquisa no campo do Ensino da Arte. Isso nos lembra para o que Santos 

(2005) entende como um distanciamento existente entre o desenvolvimento do campo da 

pesquisa nas universidades e a forma como são mantidos os cursos por essas mesmas 

instituições, contribuindo para o distanciamento entre as pesquisas e o ensino. 

 Quando confrontamos esses dados com as exigências postas pelas universidades – 

atividades de ensino, pesquisa e extensão –, percebemos que os(as) professores(as) 

formadores(as) das três IES investigadas, uma vez que não são docentes com regime de 

trabalho de dedicação exclusiva, conforme já mencionado, e atuarem paralelamente em outros 

campos da educação, acumulando disciplinas e alta jornada de trabalho, não participam 

efetivamente das atividades de pesquisa e extensão. 

 Isso nos leva a concordar com Nóvoa (1999) e André (2005) cujos estudos denunciam 

que a falta de um regime de dedicação exclusiva para os docentes se constitui em um dos 

dilemas atuais dos(as) professores(as), comprometendo a qualidade da atividade profissional e 

a busca da identidade e do aprofundamento necessário para a função docente. Conforme esses 

autores, a demanda e a rotina de trabalho desses(as) profissionais constitui um dos obstáculos 

à formação de professores(as) pesquisadores(as), na medida em que promovem um 

distanciamento entre a prática e a pesquisa, mesmo que esta esteja voltada para a melhoria da 

própria prática. 
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André (2005) ainda ressalta que a pesquisa exige do(a) pesquisador(a) uma série de 

condições para que possa realizar sua investigação: tempo, vocabulário, conceitos, estudos 

para se apropriar do aporte teórico, dentre outras que favorecem a relação entre ensino e 

pesquisa. 

As questões apresentadas pelos autores são confirmadas na seguinte fala da 

coordenadora da instituição federal: 

 

Porque o trabalho, a qualidade do trabalho, o envolvimento, as pessoas que têm uma 

dedicação exclusiva, elas têm condições de mergulhar no local do trabalho, a pessoa 

que não tem, ela termina tendo que buscar outros lugares também né? Aí acho que, 

nisso, perde em profundidade de trabalho que poderia ser realizado (C2). 

 

A partir do exposto, podemos afirmar que é preciso considerar muitas questões para 

que o(a) professor(a) seja também pesquisador(a). Dentre outras medidas, é preciso garantir-

lhe condições favoráveis, fato não percebido nas IES investigadas. 

Mais especificamente com relação à extensão, a análise das falas dos sujeitos nos 

revelou que não existe um envolvimento dos(as) professores(as) formadores(as) com esse tipo 

de atividade. Ressaltamos, no entanto, a necessidade de uma inserção mais prolongada no 

campo, a fim de investigar com maior profundidade esse aspecto da formação inicial e a 

relação de aproximação ou distanciamento com o Ensino da Arte. 

 A partir do exposto, tomamos como referência Moreira (2009) e inferimos que, no que 

se refere aos aspectos da formação inicial de professores(as) nas três instituições investigadas, 

existe um distanciamento entre o currículo formal e o currículo em ação. Isso implica afirmar 

que o currículo formal, tomado nesta pesquisa como os documentos (Projetos Políticos 

Pedagógicos, matriz curricular dos cursos pesquisados, ementas e programas das disciplinas 

investigadas) contemplam elementos e categorias do debate pós-moderno, evidenciado 

principalmente pelos componentes curriculares que remetem às categorias das Teorias 

Críticas e Pós-Críticas do Currículo. No entanto, o currículo em ação, revelado pelas falas dos 

sujeitos, nos apresenta que o diálogo entre os campos do conhecimento, importante aspecto da 

formação de professores(as) na perspectiva pós-modernamente crítica, ainda se constitui um 

elemento tênue da formação, sendo o currículo em ação ainda fragmentado, com os 

componentes curriculares compartimentados, sem que de fato exista o diálogo e a relação de 

horizontalidade. Desse modo, cada professor(a) formador(a) atua sozinho, sem que haja 

espaço para compartilhar experiências ou conexões entre os campos de conhecimento, o que 
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nos leva a compreender que, no que se refere à relação entre teoria e prática, as três 

instituições se distanciam dos debates atuais da formação de professores(as). 

Por outro lado, percebemos que o conceito de formação evidenciado aponta para uma 

concepção contemporânea da formação, ao indicar a perspectiva da humanização na formação 

de professores(as), no entanto esse conceito não rompe com as posturas, normas e princípios 

cristalizados nos cursos investigados. Isso implica afirmar que, mesmo incorporando 

conceitos da formação humana, os cursos investigados e os sujeitos não os materializam em 

suas práticas, pois esbarram nas regras acadêmicas, nas dicotomias, no distanciamento entre 

as ações dos(as) professores(as) formadores(as) e as vivências dos(as) estudantes, e no 

isolamento evidenciado entre as disciplinas e entre os(as) profissionais que as ministram. 

Podemos afirmar que nossas primeiras análises nos estimulam a buscar, com maior 

profundidade, como e qual Ensino da Arte permeia os referidos cursos. Nesse sentido, 

propomo-nos buscar respostas e tecer reflexões que nos levem a compreender o campo e o 

objeto do nosso estudo. 

 Assim, uma vez que nos aproximamos da formação inicial de professores(as) nos 

cursos de Pedagogia pesquisados e apresentamos nossas reflexões sobre como se constitui 

alguns aspectos dessa formação, delineamos, como caminho a ser percorrido, um olhar mais 

aprofundado acerca do Ensino da Arte nos referidos cursos. Desse modo, apresentamos a 

seguir nossas reflexões a partir da segunda categoria por nós elencada para o presente estudo. 

 

 

4.5 O ENSINO DA ARTE NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES(AS): 

CONCEPÇÕES REVELADAS 

 

 

 Para iniciarmos nossa incursão na presente categoria, partimos de alguns pressupostos. 

O primeiro surge da nossa compreensão de que a arte, forma de expressão essencialmente 

humana, construída histórica e socialmente, está presente no nosso cotidiano permeando todas 

as culturas. O segundo pressuposto se refere ao Ensino da Arte, campo de conhecimentos que 

se constitui como um dos elementos da formação inicial de pedagogos(as) na e para a 

contemporaneidade. 

Ao adotarmos essa perspectiva discursiva, estamos afirmando que compreender o 

Ensino da Arte como conhecimento contribui para a construção de uma formação que dialoga 

com os pressupostos pós-modernos da educação, uma vez que proporciona a ressignificação 
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das formas de pensar, perceber, conhecer sua própria cultura e dialogar com outras culturas, 

ler o mundo criticamente para nele intervir. 

 No debate suscitado por Barbosa (2002, p. 17) acerca dos aspectos que constituem o 

pensamento pós-moderno em arte e do Ensino da Arte, destacamos: relação entre cultura e 

história; diálogo entre as ações da Abordagem Triangular (ler imagens, produção e 

contextualização); desenvolvimento cultural; alfabetização visual e o reconhecimento da 

diversidade cultural como elemento que nos constitui e nos circunda.  

Para uma análise mais detalhada acerca das concepções de Ensino da Arte presentes 

nos documentos, nas falas e nas ações dos sujeitos investigados na formação inicial em 

Pedagogia, tomamos os elementos supracitados como orientadores das reflexões que se 

iniciam. Assim, iniciamos na busca pela compreensão do espaço do Ensino da Arte nas três 

instituições, em seguida, buscamos compreender o apoio que esse campo tem recebido dos 

gestores dos cursos e a relação que os sujeitos investigados estabelecem com as experiências 

vivenciadas em arte. Dando continuidade buscamos compreender como o Ensino da Arte vem 

sendo pensado na e para a formação inicial de professores(as) e como esse campo vem sendo 

praticado, direcionando nosso olhar para a relação teoria e prática. Finalizamos nossas 

reflexões buscando compreender como os pressupostos contemporâneos para o Ensino da 

Arte, e mais especificamente, a Abordagem Triangular, está contemplada nos cursos 

investigados. 

Inicialmente, detivemo-nos nos Projetos Políticos Pedagógicos para buscar nesses 

documentos discussões que indiquem uma compreensão acerca do espaço do Ensino da Arte 

nas três instituições. Percebemos que o Ensino da Arte está implícito na formação inicial das 

IES investigadas, mesmo que não tenha sido citado diretamente no texto dos referidos 

documentos. Isso se dá principalmente por compreendermos, conforme expusemos 

anteriormente, que os Projetos Políticos Pedagógicos que norteiam a formação inicial em 

Pedagogia estão em consonância com o debate legal atual, proposto pelas DCN/Pedagogia, 

corroborando assim com alguns elementos destacados na categoria analisada anteriormente. 

Retomamos do texto das DCN/Pedagogia dois aspectos que contribuem para a 

reflexão acima. O primeiro se refere aos níveis de atuação do(a) pedagogo(a) e o segundo, aos 

campos de conhecimentos que devem integrar a formação desse(a) profissional, conforme 

apresentado no artigo segundo e no parágrafo sexto do artigo quinto, apresentados abaixo 

nessa ordem: 
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As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial 

para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano (BRASIL, 2006, p. 2). 

 

Além disso, buscamos os pontos de interseção entre as informações retiradas das 

DCN/Pedagogia e o parágrafo segundo do Artigo 26, da LDB 9.394/96, cujo texto, atualizado 

recentemente pela Lei nº 12.287 de 2010, acrescenta o que destacamos em negrito: “o Ensino 

da Arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos” (BRASIL, 2010). 

Isso implica afirmar que o Ensino da Arte deve estar presente nas escolas, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio; consequentemente, precisa fazer parte da formação 

dos(as) professores(as) que irão atuar nesses níveis da educação. Partimos do princípio de que 

o(a) pedagogo(a) é o(a) profissional habilitado(a) para atuar na Educação Infantil e nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Ao mesmo tempo, esse(a) profissional vem sendo 

formado(a) para atuar também com o Ensino da Arte nos referidos níveis, conforme também 

esclarece o texto das DCN/Pedagogia. O Ensino da Arte é, portanto, desde 2006, um 

componente obrigatório da formação inicial em Pedagogia. 

A partir disso, podemos afirmar que as três instituições vêm acompanhando os debates 

legais, contemplando o Ensino da Arte e considerando que esse conhecimento faz parte da 

formação do(a) docente que irá atuar nos níveis de ensino citados, ficando esse campo de 

conhecimento implícito nos textos dos Projetos Políticos Pedagógicos e indicados como parte 

integrante dos núcleos que estruturam os cursos investigados. 

Para melhor ilustrar nossas reflexões, extraímos do texto dos Projetos Políticos 

Pedagógicos das três IES investigadas os seguintes fragmentos: 

 

[...] almejamos formar um profissional ético, comprometido com uma sociedade 

mais justa e humana, capaz de educar crianças e jovens na modalidade da Educação 

Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio Normal, 

promovendo o seu desenvolvimento em todas as dimensões respeitando as suas 

peculiaridades. 

Precisa ainda dominar conteúdos específicos exigidos nesses níveis de ensino de 

forma interdisciplinar e adequada às diversas fases de desenvolvimento, localizando 

os problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e 
propositiva, levando em conta a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras (PPP/C1, p. 43). 
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NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS, que, sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura 

pertinente e de realidades educacionais, de reflexão e ações críticas, articulará: 

decodificação e manuseio de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 

crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos 

de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia e Artes (PPP/C2, p. 22). 

 

As atividades acadêmicas constituem aspectos diferenciados de aprendizagem e de 

organização do trabalho escolar, contribuindo para a construção das competências 
inerentes à formação profissional. 

Abordam conhecimentos de diversas naturezas relacionados ao currículo do Ensino 

Fundamental – 1ª a 4ª série e à atuação do Pedagogo (PPP/C3, p. 11). 

 

Nossas reflexões se exprimem de forma mais clara, quando vemos que o Ensino da 

Arte possui um espaço reservado na Matriz Curricular das três IES investigadas, conforme 

expusemos na análise a partir da categoria anteriormente apresentada e agora retomamos: a 

Instituição Privada possui uma disciplina com carga horária de 60 horas; a Instituição Pública 

Federal possui quatro disciplinas com carga horária de 45 horas cada, totalizando 180 horas 

de Ensino da Arte no curso de Pedagogia desta Instituição; a Instituição Pública Estadual 

possui uma disciplina com carga horária de 60 horas. 

A partir do debate promovido por Barbosa (2009a), podemos afirmar que, na história 

da educação brasileira, os interesses para que o Ensino da Arte se mantivesse longe, ou pelo 

menos, ocupasse um espaço menor no currículo – não apenas da Educação Básica, mas da 

formação de professores(as) – se deve também ao fato de minimizarem-se as possibilidades 

de, a partir do Ensino da Arte, formar-se um povo pensante, crítico, capaz de refletir com 

maior agudeza sobre as diversas situações. “Quanto às classes subalternas, para continuarem 

subalternas, é preciso evitar que exercitem a reflexão”, aspecto prioritário para uma formação 

humana crítica (BARBOSA, ibid, p. 3). Desse modo, somos levados a perceber que 

professores(as) com uma formação que não estimule o pensamento crítico são mais fáceis de 

serem manipulados e conduzidos pelos objetivos e princípios da ideologia dominante, 

mantendo-se um ciclo confortável para os grupos que decidem sobre para que devem, quando 

devem e a quem devem ser destinadas determinadas formas de pensar, ler e perceber o 

mundo. 

Destarte, a análise do espaço do Ensino da Arte nas três IES investigadas nos leva a 

inferir que existe uma aproximação entre o debate legal, posto pelas DCN/Pedagogia, e pelos 

Projetos Políticos Pedagógicos que orientam a formação inicial dos cursos investigados, 

estando esses em sintonia com relação à inserção do Ensino da Arte na Matriz Curricular. No 

entanto, a análise da matriz curricular das IES privada e estadual evidencia um distanciamento 
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dos debates promovidos pelos estudiosos que dialogam com as Teorias Críticas e Pós-

Críticas, uma vez que ao Ensino da Arte é destinada uma carga horária hierarquicamente 

menor com relação às demais áreas de conhecimentos que compõem a formação inicial. 

Mesmo que entendamos que apenas este não é um indicativo dessa relação desigual, mas que 

traz fortes evidências dessa disparidade. 

A reflexão supracitada une-se à contribuição de Barbosa (2002), para quem apenas 

garantir o Ensino da Arte no currículo não é suficiente para afirmarmos que ele se desprendeu 

das concepções historicamente cristalizadas. Antes, é preciso saber como ele vem sendo 

pensado e praticado. Diante do exposto, emergiu um questionamento que nos levou a voltar 

nosso olhar para outro aspecto: se os documentos indicam uma consonância com o debate 

atual e o Ensino da Arte conquistou seu espaço no currículo formal dos cursos investigados, 

então como esse campo está sendo tratado e pensado na formação inicial? 

Assim, fomos levadas a buscar o suporte que os(as) professores(as) formadores(as) 

responsáveis pela(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte têm recebido dos(as) 

coordenadores(as), uma vez que esses(as) profissionais, enquanto gestores(as) do currículo, 

possuem um papel fundamental para intervir, estimular e acompanhar as ações dos(as) 

docentes.  

Os coordenadores(as) nos revelam que, de maneiras diferentes, buscam uma 

aproximação com os(as) professores(as) formadores(as) e alegam que tentam acompanhar e 

atender as necessidades desses profissionais, tanto no que se refere às necessidades materiais 

quanto com relação ao acompanhamento do processo de ensino da(s) disciplina(s). É o que 

podemos perceber nos recortes abaixo: 

 

Agora, na reunião geral, a gente faz votação, diz, olha tal dia é a reunião. A gente 

cobra, como é que foi o estudo? Ah, não pôde ser feito. Mas a gente não deixa de 

cobrar. Como é que foi? O que tá acontecendo? Tá com dificuldade? Olhe vocês têm 

algum livro que queiram coisar? Aí eu levo. A gente, pra pedir livro na biblioteca, 

eles têm uns formulários. Eu levo. Quem quiser pedir livro pra biblioteca, vocês 

botem logo que a gente já encaminha (C1). 
 

Isso é uma atitude geral, que eu tenho assim, muito alerta inclusive com relação ao 

processo de ensino da disciplina. Agora eu não tenho é um acompanhamento, como 

eu poderia dizer, mais de perto. Ele começou há pouco tempo e eu não tenho assim 

um acompanhamento mais de perto dele, com relação ainda à forma como ele está 

desempenhando (C2). 

 

Tento fazer, é, fazer essa ponte aí, né, de orientá-las no sentido de que elas façam as 

duas coisas, tanto o estudo da disciplina teórico e também a prática mesmo, as 

oficinas (C3). 

 



149 

Na análise mais detalhada dos fragmentos acima, alguns aspectos reveladores nas falas 

dos sujeitos são sinalizados. Percebemos que a coordenadora da IES federal, C2, afirma que 

não tem acompanhado de perto o professor formador responsável pelas disciplinas 

relacionadas ao Ensino da Arte, e utiliza como argumento o pouco tempo que o mesmo está 

na instituição. É importante destacar que este profissional já integra o quadro da IES federal 

há pelo menos um ano. Também percebemos que o coordenador da IES estadual argumenta 

que busca acompanhar os(as) professores(as) formadores(as), no entanto destacamos que PF3, 

responsável pela disciplina relacionada ao Ensino da Arte, é professora substituta e, na época 

das entrevistas e das observações – agosto e setembro de 2010 –, ainda não tinha recebido a 

ementa da disciplina, conforme expõe em uma de suas falas: “eu até preciso ver no programa” 

(PF3). Referindo-se à ementa da disciplina pela qual é responsável, enquanto nos solicitou 

que fornecesse esse material, tendo em vista termos recebido para iniciar a pesquisa. Isso nos 

indica que, nessa IES existe um distanciamento entre esses profissionais. 

Também percebemos, na análise das narrativas dos(as) professores(as) formadores(as) 

que existe um descompasso entre a coordenação e o atendimento/apoio dado a eles. Estes, 

quando narram situações vivenciadas, revelam as dificuldades que vêm encontrando. A 

professora formadora da IES privada, PF1, alega que não dispõe de material e equipamentos 

para trabalhar utilizando imagens, elemento essencial para as aulas de Artes, e também revela 

que, muitas vezes, os(as) estudantes, futuros docentes, não têm material para trabalhar as 

atividades práticas. Então, esse sujeito acaba comprando, conforme afirma, “hidrocor, lápis de 

cor, cola, tesouras. É, alguns materiais básicos, lápis, borracha” (PF1). 

Por sua vez, o professor formador da IES federal, PF2, reconhece o apoio que a 

coordenação tem dado à disciplina, mas, no que se refere à necessidade de uso de material e 

equipamentos, ressalta as dificuldades que vem encontrando. Assim como PF1, PF2 também 

esbarra na dificuldade de acesso aos materiais e/ou na falta deles. Já a fala da professora 

formadora da IES estadual revela que a mesma tem pouco conhecimento sobre a dinâmica do 

próprio curso e acredita que, pelas reuniões agendadas para acontecer até o final do segundo 

semestre de 2010, em virtude de uma reforma que o curso está iniciando, poderá, futuramente, 

falar com maior propriedade sobre essas questões. 

Sobre esse aspecto, elencamos abaixo alguns fragmentos que contribuem para nossas 

reflexões: 

 

E assim, a gente tem a vontade de fazer, mas tem a questão dos empecilhos que 

dificulta. Hoje, um exemplo, eu gostaria muito de trabalhar a imagem com meus 

alunos, levando um Data Show pra sala de aula, mas é um protocolo tão grande pra 
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arranjar um Data Show, que eu prefiro mandar imprimir uma imagem na gráfica 

rápida, porque sai um custo muito alto. 

E na transparência não fica legal porque o nosso, e além de tudo os nossos 

retroprojetores são velhos, aí a imagem é assim, vidro trincado, já sai a imagem. 

Você quer uma análise de imagem não dá pra fazer, o retroprojetor é uma coisa que 

não funciona, eu tento às vezes o data show de pobre que é aquela história de você 

botar no DVD e passar na televisão. A nossa televisão lá é uma televisão velha, 

ainda curva e de, acho que, 20 polegadas, uma coisa assim, que a turma toda, uma 

turma de 35, é impossível, e a imagem não é boa. Então é assim, a gente vai se 

virando com o que tem (PF1). 

 
E a questão de, do, é, trabalhar a imagem também fica complicado, porque você 

sabe, eu marquei uma aula aqui na sala ao lado, na sala de seminário, né? Aí eu 

marquei uma aula com eles, terceiro período que a gente com História da Arte, 

estudando movimentos artísticos. Marquei lá no apoio e, quando eu fui dar aula, tava 

marcado, e precisava de computador e de Data Show, tava tudo marcado. Quando 

cheguei aqui, no dia da aula, fui com tudo pra lá. Quando chego lá, “não, não tem 

computador não”, “mas não disseram que tinha aqui”, aí o cara me falou “tem que 

trazer o seu”. Mas ninguém me disse isso, né? Quer dizer, a aula foi por água 

abaixo. Aí o que é que eu fiz, a alternativa, na aula seguinte, eu trouxe de casa o meu 

data-show, quer dizer DVD que tem entrada USB, liguei na TV e dei aula assim. Dei 

duas aulas desse jeito, não era o ideal, mas dei desse jeito. Era a alternativa (PF2). 

 

Discutindo as condições do contexto da docência, Esteve (1999) aponta que um dos 

indicadores da fragilidade da formação no contexto atual está relacionado também à escassez 

de recursos materiais, o que acaba por revelar a disparidade entre as mudanças tecnológicas e 

o material de que o(a) professor(a) dispõe na sala de aula. Com isso o autor não está querendo 

afirmar que recursos materiais e tecnológicos seja a solução para os problemas, mas destaca 

que a falta deles reduz a qualidade do trabalho e contribui para piorar as condições de ensino e 

de aprendizagem. 

Também ressaltando a importância das condições do contexto da docência, Paulo 

Freire afirma: 

 

O professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente. Para isso, 

precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais se 

move menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as condições são de tal 

maneira perversas que nem se move (FREIRE, 2007a, p. 66). 

 

No que se refere ao Ensino da Arte, trabalhar com imagens, sobretudo impressas e 

coloridas, ou ter disponíveis equipamentos de projeção e vídeo é imprescindível para se 

desenvolver um trabalho em consonância com os pressupostos contemporâneos, quando o(a) 

professor(a) pode levar e trabalhar na sala de aula diferentes fontes e mídias como 

mobilizadoras das discussões que envolvem esse campo de conhecimento. 

Se compreendermos que o Ensino da Arte como conhecimento deve estar presente na 

formação inicial em Pedagogia, estamos afirmando que tomamos como perspectiva 
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teórico/prática a Abordagem Triangular como integrante da(s) disciplina(s) relacionada(s) a 

esse campo. Nesse sentido, a leitura de imagem, como uma das ações que norteia a 

Abordagem Triangular, é uma das questões a serem discutidas sob variados aspectos. Então, 

os recursos para se trabalharem imagens são imprescindíveis às disciplinas relacionadas ao 

Ensino da Arte. 

Podemos inferir, então, que, mesmo os coordenadores(as) apresentando uma abertura 

maior para o Ensino da Arte, ainda existem algumas barreiras a serem superadas no sentido de 

proporcionar aos(as) professores(as) formadores(as) uma condição favorável para trabalhar 

com esse campo do conhecimento. Nesse sentido, concordamos com Coutinho (2002) para 

quem a interação com a arte é um elemento fundamental da formação de professores(as). 

Segundo essa autora,  

 

Esses contatos devem propiciar elementos para estudo e análise dos sistemas de 

representação articulados aos contextos históricos e culturais, sociais e 

antropológicos que os engendra. A proximidade com os objetos artísticos de 

diferentes épocas e procedências e a familiaridade com os procedimentos que os 

constituem, facilitam o encadeamento dos vários níveis de leitura e apropriação (Id, 

ibid, p. 155-156). 

  

Assim, somos levadas a pensar sobre a necessidade da formação inicial e, mais 

especificamente, sobre o fato de a(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte 

fomentar(em) espaços de acesso à arte, e uma das possibilidades dessa aproximação com os 

sujeitos se dá também por meio do uso de imagens e/ou reproduções de obras de arte, recursos 

mobilizadores dos debates e reflexões. 

Refletindo sobre este aspecto e confrontando-o com os aspectos anteriormente 

analisados, percebemos que, nas três instituições existe um distanciamento entre as falas e as 

ações dos sujeitos coordenadores(s). Essa constatação nos revela algumas incoerências que 

podem estar ligadas às demandas cotidianas, ao excesso de atribuições dos profissionais da 

formação analisados, aos recursos financeiros e aos materiais disponíveis. De modo geral, nas 

três IES investigadas, existe um distanciamento entre o apoio dado pela coordenação e as 

necessidades reais dos(as) professores(as) formadores(as) para o desenvolvimento da(s) 

disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte. Isso nos leva a pensar que os(as) 

coordenadores(as), enquanto gestores dos cursos, precisam acompanhar de perto as 

necessidades dos(as) docentes, fato não percebido nas falas dos(as) três professores(as) 

formadores(as) investigados. 
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Percebemos, também, uma incoerência, sobretudo na Instituição Federal, pois, ao 

mesmo tempo em que o professor formador confirma e reconhece a coordenadora do curso 

como uma das responsáveis pela inclusão do Ensino da Arte na Matriz Curricular do curso de 

Pedagogia dessa IES, leva-nos a constatar, em sua narrativa, que existem aproximações e 

distanciamentos, embates típicos das mudanças, da transitoriedade, das demandas e das reais 

condições em que se encontram esses sujeitos. 

O que nos disse Rejane Coutinho, autora apresentada há pouco, nos levou a buscar, 

também, outro aspecto importante para a compreensão do Ensino da Arte na formação inicial 

dos cursos investigados. As considerações dessa autora nos fazem pensar sobre as vivências e 

experiências da e com a arte no processo formativo, convidando-nos a buscar os 

distanciamentos e as aproximações revelados nas falas e nas práticas dos sujeitos da 

formação.  

Todos os sujeitos da pesquisa possuem experiências com o campo da arte, deixando 

claro, em alguns casos, a localização do contexto que as circunda. Desse modo, podemos 

dizer que essas experiências deixam registros nos sujeitos e podem ser reveladas nas práticas, 

ressignificadas, reelaboradas e reorganizadas. Podemos perceber isso pela importância dada a 

esse campo de conhecimento pelos(as) coordenadores(as) dos cursos; importância essa que 

começou a ser tecida nas suas primeiras experiências e foi sendo (re)construída e ampliada ao 

longo do processo formativo.  

Com relação aos(as) professores(as) formadores(as), podemos afirmar também que 

tanto o sujeito da Instituição Privada quanto o sujeito da Instituição Federal, PF1 e PF3, 

mesmo não tendo a habilitação nessa área, possuem vivências significativas, seja na Escolinha 

de Arte do Recife, na participação em grupos teatrais ou até mesmo pelo estímulo do 

ambiente familiar. Esse aspecto também foi destacado pelo professor formador da IES Federal 

que, além desse estímulo, possui formação na área. Por outro lado, enquanto a coordenadora 

da IES privada situa sua experiência com o Ensino da Arte, de forma clara, na perspectiva 

tecnicista, a coordenadora da IES Federal apresenta sua experiência com o Ensino da Arte na 

perspectiva modernista. 

Também percebemos que os três professores(as) formadores(as) e o coordenador da 

IES Estadual dão relevância ao sujeito ser um conhecedor do cinema, visitar museus e ir ao 

teatro, compreendidos como práticas e experiências vividas por esses sujeitos e presentes no 

cotidiano deles. Sobre este aspecto, as falas apresentadas abaixo transcritas são 

esclarecedoras: 
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Veja só, eu não fiz curso de formação em arte, minha formação inicial foi curso 

normal. Como aluna de curso normal, eu sempre me interessei, assim, por essa área 

do conhecimento, inclusive no início eu fiz um estágio assim na Escolinha de Arte, 

eu sempre me interessei com essa, com essa parte aí de arte, mas eu nunca tive assim 

uma formação específica. Fazia os trabalhos com meus alunos, né, quando eu 

ensinava a alunos menores, né, que hoje se chama de Fundamental, a pré-escola 

(C2). 

 

É. Eu fui aluna da Escolinha de Arte do Recife, ali da Rua do Cupim, menina né? 

Por isso que eu disse a você que eu comecei a colecionar meus quadros com 10 anos 

de idade. E, na minha família, meus pais também tinham essa aproximação, e eu 
tinha contato como eu disse a você antes, com alguns pintores, alguns desses 

pintores que eu tenho quadros, eu convivi com esses pintores (PF1). 

 

Então assim, embora eu não tenha tido a prática de aula, o que eu vivenciei desde 

criança, tendo contato com arte, meu pai sempre pintando, mostrando as coisas, 

depois por conta própria que eu fui buscar, não tinha nem internet, eu pegava os 

livros, depois que eu entrei no curso, a prática com quadrinhos também, que está 

relacionado com arte (PF2). 

 

Eu sempre me meti com teatro. Quando eu tinha os meus 12 anos de idade, eu fui 

convidada a participar de um grupo de teatro, aqui no colégio que eu estudava. 
Dei uma parada, depois que eu entrei na Universidade pra dar aula, porque exige 

muito de mim, outras leituras e outras coisas e eu fui me afastando um pouco, mas 

um pouco mesmo. Porque sempre que tem teatro aqui eu vou assistir, sempre que 

tem dança eu vou, então sempre que o teatro, o teatro daqui, ele não tem, né (PF3). 

 

Concordamos com Souza (2009), para quem o(a) professor(a) se constrói pela prática 

de várias instituições e não apenas na formação inicial. Assim, as experiências acumuladas ao 

longo dos vários processos formativos são indispensáveis para a compreensão da forma de 

cada um(a) pensar/atuar.  

Enriquecendo nossas reflexões, Barbosa (2008c, p. 5) apresenta uma das definições de 

arte que contribuem para ampliar nosso olhar quando diz que, “arte é conhecimento, 

conhecimento para cuja configuração todas as funções mentais participam: intuição, 

inteligência, emoção, um conhecimento que é a consciência da experiência, experiência de ver 

e/ou fazer arte”. 

A partir dessas considerações compreendemos que tanto as primeiras experiências 

vividas pelos sujeitos da pesquisa como as experiências de ver e/ou produzir arte contribuem 

para a construção do posicionamento desses sujeitos acerca do Ensino da Arte na formação 

inicial em Pedagogia. Isso não implica afirmar, contudo, que esse posicionamento está em 

consonância com o debate atual.  

A partir dessa constatação, fomos instigadas a buscar as experiências docentes dos(as) 

professores(as) formadores(as) com o Ensino da Arte na Educação Básica. Sobre esse 

aspecto, as professoras formadoras das IES privada e estadual nos revelam que além das 

experiências anteriores, possuem experiências com o Ensino da Arte na Educação Básica. A 
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experiência de PF1, da IES privada, está voltada, contudo, para um projeto em que se 

trabalham teleaulas, com modelos fechados, tempo e atividades pré-programadas, o que limita 

as ações do(a) professor(a) e dos(as) estudantes. Já a experiência de PF3, da IES Estadual, 

está relacionada com a primeira turma do Ensino Fundamental, em uma escola da rede 

pública, além de uma vivência anterior na rede privada. 

Por outro lado, o professor formador da IES federal mesmo sendo o único sujeito 

investigado com formação na área, não possui prática com o Ensino da Arte na Educação 

Básica, conforme afirma:  

 

E a minha preocupação era essa, porque como eu não era da área de ensino (PF2). 

 

Esse sujeito afirma que sua única incursão na Educação Básica deu-se no estágio 

acadêmico. Em seguida, diz ele, ministrou algumas oficinas e, após o mestrado, teve, e ainda 

tem, experiências com a Educação Superior, atuando em cursos de Publicidade, 

Administração e Comunicação, mas não necessariamente com disciplinas relacionadas ao 

campo da arte e, mais especificamente, ao Ensino da Arte. Para ratificarmos essas 

informações, selecionamos os trechos transcritos a seguir. Vejamo-los: 

 

Eu também trabalho arte na Educação Básica, no Ensino Médio. No Ensino Médio é 

que eu sou polivalente mesmo. 

Porque, como eu trabalho com uma telessala. Então, lá eu trabalho também, né? Eu 

fiz Filosofia, Sociologia e Artes, a carga horária é muito pequena. Se você está 

espantada com a carga horária que a gente trabalha no nível superior, lá também tem 

uma carga horária bem pequena, mas a gente tem um material que é, a gente trabalha 

a fita, a programação da fita, as atividades. Então, a carga horária é pequena, mas eu 

trabalho artes também (PF1). 

 

O curioso é que eu terminei o curso de Educação Artística, é, dei aula esporádica, 

até cursinhos mesmo de História da Arte, de história em quadrinhos, tal, mas aí eu 
achava que precisava ampliar a formação e aí fui fazer mestrado. E aí, engraçado, 

que, quando terminei o mestrado, é tomei conhecimento de algumas instituições 

particulares e eu entrei pra dar aula, mas não necessariamente para dar aula no que 

eu queria, porque não tinha curso de arte. 

Em Publicidade eu dei linguagem visual, história da linguagem visual. Mais voltada 

para a questão da alfabetização visual mesmo do que para o ensino da arte mesmo. 

Embora eu trabalhei arte com eles, mas não era o objetivo da disciplina (PF2). 

 

Pois é, como a alfabetização não tinha um professor específico de artes, então eu 

fazia esse intercâmbio com as outras disciplinas trabalhando com arte, mas não era 

um momento específico né (PF3). 

 

Os fragmentos acima nos permitiram ver que existe um distanciamento entre as 

experiências docentes do professor formador da IES federal, o texto do PPP do curso de 

Pedagogia dessa instituição e a fala da coordenadora do referido curso. Para C2, vivenciar e 
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experienciar arte no processo formativo muda significativamente o modo de o sujeito pensar 

esse campo do conhecimento. Ao mesmo tempo, o PPP ressalta a importância da aproximação 

do(a) professor(a) formador(a) com o campo em que atua e para o qual está formando. Assim, 

percebemos que a Instituição Pública Federal, no documento que norteia a formação inicial, 

reconhece a importância da aproximação do(a) professor(a) formador(a) com o contexto para 

o qual está formando os(as) estudantes, contudo, isso não é contemplado na disciplina 

relacionada ao Ensino da Arte.  

Esse distanciamento fica claro quando tecemos nossas reflexões tomando os recortes 

abaixo: 

 

Eu venho observando que realmente as pessoas que têm um pensamento sobre isso 

são pessoas que tiveram essas experiências, essas vivências, as pessoas que não 

vivenciaram muito não têm essa dimensão (C2). 

 
A formação no curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura tem como 

expectativa de campo de trabalho principal de seus egressos a Educação Infantil e os 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Tal característica traz implicações para a 

definição do perfil do corpo docente do curso. Outro elemento importante que se 

relaciona a esta questão diz respeito à singularidade dos componentes que integram 

a matriz curricular: todos os saberes relacionados às diferentes áreas do 

conhecimento são recortados à luz das reflexões políticas e psicopedagógicas 

pertinentes para a prática pedagógica nestes níveis de ensino. Esses dois argumentos 

configuram a exigência de que os docentes que atuam no curso apresentem no seu 

perfil profissional competências relacionadas à natureza da formação definida neste 

projeto. 
Nesta perspectiva, espera-se que tal profissional tenha em seu perfil de formação 

uma experiência plural entre a área de educação e a área de conhecimentos 

específicos (PPP/C2, p. 69).  

 

Schön (1992) nos orienta que a prática se constrói nas vivências e experiências com o 

espaço real. Por sua vez, Giroux (1997) ressalta que experiências pessoais são necessárias à 

construção do conhecimento. As contribuições desses autores se complementam e nos ajudam 

a compreender a importância na relação entre a experiência docente do(a) professor(a) 

formador(a) e o nível para o qual ele(a) está formando os(as) futuros docentes, tendo em vista 

este(a) profissional ser um facilitador na construção de conhecimento e na aproximação entre 

os sujeitos e o campo no qual irá atuar.  

Tecendo relações entre as experiências e a docência, podemos inferir que as práticas 

desses(as) profissionais podem estar permeadas pelas concepções de Ensino da Arte presentes 

em suas experiências, sejam elas de aproximação ou de distanciamento do debate 

contemporâneo. Essa inferência nos leva a buscar em Buoro e Costa (2007, p. 254) para quem 

“a formação de cada professor traz marcas de suas escolhas pessoais e suas afinidades 

estéticas”. 
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Na tentativa de nos aproximarmos mais desse debate, buscamos em Pérez Gómez uma 

categoria do paradigma crítico/reflexivo, pertinente ao contexto em análise, a reflexão. 

Segundo esse autor 

A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da sua experiência, 

um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, 

correspondências afectivas, interesses sociais e cenários políticos. O conhecimento 

acadêmico, teórico, científico ou técnico, só pode ser considerado instrumento dos 

processos de reflexão se for integrado significativamente, não em parcelas isoladas 

da memória semântica, mas em esquemas de pensamento mais genéricos activados 

pelo indivíduo quando interpreta a realidade concreta em que vive e quando 
organiza a sua própria experiência (1992, p. 103). 

   

A discussão teórica supracitada une-se às nossas tessituras reflexivas e nos leva a 

entender que a imersão, aproximação e as experiências desses(as) profissionais com a arte e 

com o Ensino da Arte não necessariamente irá contribuir para que as práticas desses sujeitos 

estejam de acordo com o debate atual da formação de professores(as), pois isso se dá pelo e 

no processo de reflexão sobre as experiências vividas nos vários processos formativos que os 

constituem, entendendo-as em seus contextos e mantendo um diálogo constante com o debate 

acadêmico. Essa constatação nos leva a afirmar também que o intercâmbio entre as 

experiências e a prática é realizado a partir do processo de reflexão sobre elas e do diálogo 

com a teoria. No sentido freireano, implica abandonar a consciência ingênua e adotar uma 

consciência crítica de si, do mundo e das relações com outros sujeitos e com o mundo, 

produzir conhecimento a partir da tomada de consciência da própria experiência. 

Partindo da compreensão de que os(as) coordenadores(as) e os(as) professores(as) 

formadores(as) possuem experiências com a arte e com o Ensino da Arte, localizados em 

diferentes momentos da historicidade e em diferentes contextos, e que o processo de formação 

é contínuo e demanda uma reflexão sobre as experiências vividas, podendo essas ser 

(re)significadas, (re)pensadas e trazer consequências para o modo de compreender o campo de 

conhecimento em estudo, fomos instigadas a buscar nos sujeitos da pesquisa a compreensão 

que eles(as) têm acerca das contribuições do Ensino da Arte na e para a formação de 

professores(as). 

Percebemos que os coordenadores(as) investigados compreendem que o Ensino da 

Arte traz contribuições para a formação de professores(as), não apenas para instrumentá-los 

para a prática docente, mas para a formação humana desses sujeitos. A coordenadora da IES 

privada, C1, que teve em seu processo formativo um Ensino da Arte pautado numa concepção 

modernista tecnicista, revela uma concepção que transita entre a perspectiva modernista e a 

perspectiva pós-moderna, pois, ao mesmo tempo em que ressalta que a disciplina relacionada 
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ao Ensino do Arte contribui para despertar para a sensibilidade, também destaca a 

contribuição desse campo de conhecimento para compreender a diversidade cultural, uma vez 

que pode fomentar reflexões sobre as diversas culturas que transitam em nosso cotidiano. É o 

que podemos apreender na leitura do fragmento abaixo transcrito. Observemo-lo: 

 

Eu acho na questão do respeito à diversidade, eu acho importantíssimo se ter uma 

visão, dentro de um teórico de arte mesmo. Acho que a diversidade cultural é 
importantíssimo, né, pra entender o pessoal que tá lá fora. É, outra parte é que uma 

coisa que eu acho que um professor por natureza, acho que ele tem que gostar de 

uma boa música, saber o que é cinema, de transitar, porque eu acho que isso vai lhe 

dar um conhecimento de realidade bem maior e uma pessoa que tenha uma 

sensibilidade artística e que tenha uma teoria artística que se possa trabalhar acho 

que isso vai, é determinante, não é nem que vai contribuir, é determinante, né? (C1). 

 

No que se refere aos aspectos pós-modernos, a fala de C1 pode ser melhor entendida a 

partir das discussões de Richter (2002), autora segundo a qual as questões da 

multi/interculturalidade vão além do conhecimento das características de várias culturas: 

implica conhecer, conviver e trocar experiências com essas culturas, sem que haja uma 

hierarquia entre as mesmas, o que nos leva a compreender questões da diversidade cultural. 

De igual maneira, para Barbosa (2009, p. XXXIII), a concepção de Ensino da Arte 

pós-moderna produz conhecimento na medida em que incentiva a “percepção da nossa 

cultura, da cultura do outro”, valorizando igualmente as “normas e valores da cultura de cada 

um”. 

Assim como a coordenadora da IES privada, percebemos que a coordenadora da IES 

federal, C2, também ressalta a importância do Ensino da Arte na formação inicial de 

professores(as) e transita entre a concepção moderna e pós-moderna, ora remetendo a 

aspectos referentes à sensibilidade e a atividades práticas, ora se referindo à importância desse 

campo para a formação humana. Por outro lado o coordenador da IES estadual, C3, apresenta 

uma compreensão que se aproxima do debate contemporâneo ao destacar que o Ensino da 

Arte não está ligado apenas ao fazer, mas que o fazer possui uma fundamentação teórica; 

logo, possui conteúdos que possibilitam uma compreensão de mundo, dos sujeitos da 

formação e que também pode gerar reflexões e questionamentos que levem o(a) estudante a 

ver esse campo e as formas de se aproximar e se apropriar do mesmo em sua prática. É isso 

que podemos perceber nos recortes apresentados a seguir: 

 

Bom, primeiro é que tem que ser um ensino de qualidade, dentro dos paradigmas 

que se discute atualmente sobre a questão da arte que eu coloquei no início que é 

uma dimensão fundamental do conhecimento. E também é uma dimensão na 

formação do ser humano, então acho que a arte contribui nesse sentido, o aluno ter 
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mais sensibilidade estética, não é para poder ele, desenvolvendo essa sensibilidade, 

ele ser capaz, não é, de, na relação com seus alunos, ele desenvolver essa 

sensibilidade, porque ele não pode desenvolver nos alunos algo que ele não tem, não 

é? Então, nessa perspectiva, eu acho que o Ensino da Arte ele tem que contribuir 

para desenvolver a pessoa, não é, porque é uma dimensão fundamental pra pessoa e 

também tem que o professor desenvolver no aluno, que vai ser professor, ele 

desenvolver essa dimensão da sensibilidade e também se apropriar dos conteúdos, 

não é? A partir do próprio estudo mesmo dos artistas que se expressaram na 

sociedade (C2). 

 

Acho que o ensino de arte, ele é um diferencial no curso, acho que ele sai da, muito 
da, muito do fazer mesmo, assim. Acho que arte, letramento, alfabetização, são tudo 

muito mais prático, não é? Mas que precisa de um aporte teórico muito grande, não 

é? Uma fundamentação. Tu saber: Por que que eu to trabalhando isso aqui? Por que 

que eu tô trabalhando com arte? (C3). 

 

Para compreender os aspectos revelados por esses sujeitos, aproximamo-nos de Cunha 

(2005), que ressalta características da formação de professores(as) na transição paradigmática. 

No que se refere à compreensão dos(as) coordenadores(as) das três IES investigadas acerca da 

contribuição do Ensino da Arte para a formação de professores(as), inferimos que esses 

sujeitos, mesmo destacando em alguns momentos uma concepção que se aproxima da 

perspectiva modernista, também revelam uma aproximação com a concepção de Ensino da 

Arte como conhecimento. Isso pode ser apreendido se entendermos, principalmente, que os 

sujeitos investigados vivenciaram uma formação inicial pautada no paradigma da 

racionalidade técnica, mas, distanciando-se dele, aproximam-se dos debates do paradigma 

crítico/reflexivo. 

Outro aspecto que nos chamou atenção nessas falas está relacionado à formação 

estética do futuro docente, o sujeito ser um conhecedor da arte, fruidor da arte, conviver com 

a arte, conforme pudemos perceber nas falas dos sujeitos da IES privada. Esse aspecto é 

ressaltado principalmente porque PF1, em virtude de um levantamento realizado, reconhece 

que os(as) seus estudantes são carentes desse convívio, pois muitos são oriundos de escolas 

públicas e não tiveram, ou pouco tiveram, contato com o Ensino da Arte em sua formação 

escolar e, além disso, não tiveram essa vivência e estímulo no contexto familiar. Esse aspecto 

também está presente na fala da professora formadora da IES estadual, que destaca a carência 

ou ausência do Ensino da Arte no processo formativo dos(as) seus estudantes, experiências 

muitas vezes identificadas com uma concepção modernista do Ensino da Arte. 

Desse modo, a fala das professoras formadoras das IES privada e estadual nos convida 

a concordar com Amaral, que apresenta o contexto da formação inicial em Pedagogia em que 

atua, mas que se aproxima também da realidade das IES investigadas. Segundo essa autora, 

“ainda não temos uma política educacional democrática, na qual todos, sem exceção, tenham 
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acesso à Arte, à educação e a uma formação crítica. A Arte ainda é para poucos” (2010, p. 

145, grifos da autora). 

Ainda refletindo sobre as falas dos(as) professores(as) formadores(as), percebemos 

alguns aspectos relevantes: PF1 expressa uma concepção modernista quando destaca que o(a) 

estudante, futuro docente, não precisa necessariamente aprender nenhum conteúdo teórico 

relacionado ao campo da arte. Nesse sentido, esse sujeito se distancia da concepção pós-

moderna do Ensino da Arte, uma vez que entende que sua disciplina pode contribuir apenas 

para que este(a) seja um conhecedor de arte e que isso pode torná-lo um(a) professor(a). 

Indo de encontro a essa visão, o professor formador da IES federal e a professora 

formadora da IES estadual, PF2 e PF3, respectivamente, revelam uma aproximação com o 

debate contemporâneo da formação de professores(as) e também do Ensino da Arte, 

sobretudo porque destacam a importância de trabalhar elementos relativos à historicidade, ao 

olhar crítico, ao contexto, elementos trazidos por esse campo de conhecimento e necessários à 

formação humana de professores(as). PF2 destaca, inclusive, que o Ensino da Arte contribui 

para ampliar as possibilidades de visão e de atuação do futuro docente, não apenas com 

relação a esse campo de conhecimento, mas por possibilitar uma formação mais completa, 

principalmente em sua formação pessoal e humana. Além disso, esse sujeito ressalta que uma 

das contribuições das disciplinas no curso de Pedagogia da Instituição Pública Federal está em 

quebrar os preconceitos e ampliar a visão que os(as) estudantes têm acerca desse campo, indo 

além do que a maioria já vivenciou na escola. No entanto, PF2 ainda questiona se isso pode 

mudar realmente a prática dos futuros docentes nos contextos em que atuam ou em que irão 

atuar, principalmente porque ainda percebe que as escolas não validam esse conhecimento. 

Podemos perceber, a partir dos seguintes recortes, as reflexões supracitadas:  

 

Porque eu acho que o gostar de arte, ele vai ser um professor de arte na hora que a 

arte despertar alguma coisa nele, né, que ele gostar daquilo. 

Então, acho que, se eles não aprenderem nada do conteúdo teórico, mas se eles 

despertarem, acho que a gente já cumpriu o papel, que as experiências anteriores 

deles, eles como alunos que vieram de escola pública é muito ruim (PF1). 

 

Então em tudo o que a gente for, na área de educação, a história ela, ela tem, ela não 

está desvinculada do processo da história da arte, a criação humana, ela vem junto 

da história e não tem como desvincular. Acredito que a disciplina, acredito que ela 
possa contribuir principalmente com o que eu já tinha te falado sobre a questão do 

olhar crítico sobre as coisas, de, de, inclusive, o trabalho interdisciplinar, independe. 

Até mesmo os próprios professores do curso de Pedagogia, eles têm que ter o 

conhecimento, porque eles têm que saber referenciar uma coisa a outra. Os 

movimentos artísticos, ele sempre passa pela história deixando seus, né, cada 

pedacinho ali, que você olha uma obra, você escuta uma música, você pode 

referenciar aquilo a uma época, a um movimento, a uma data. Acho que não tem 

como dissociar não (PF3). 
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Barbosa (1998) discute a arte para o desenvolvimento cultural do sujeito. Isso implica 

afirmar que a arte nos possibilita conhecer traços que caracterizam a sociedade e o grupo 

social em que estamos inseridos por meio de vários aspectos que podem ser percebidos. 

Essa mesma autora, na obra “A imagem no Ensino da Arte”, também defende o 

Ensino da Arte enquanto processo de humanização, por reconhecer que, pelo Ensino da Arte, 

se aproxima o sujeito de sua própria cultura, construindo o sentimento de pertença. Segundo 

ela, “não é possível o desenvolvimento de uma cultura sem o desenvolvimento das suas 

formas artísticas” (BARBOSA, 2009, p. 5). 

A partir dessas considerações percebemos que não basta apenas a formação ou a(s) 

disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte possibilitar(em) uma vivência artística ou 

fomentar(em) o conhecimento de movimentos, artistas e obras presentes na historicidade da 

arte. É importante que os(as) professores(as) formadores(as) utilizem essas referências, mas 

também reconheçam os demais aspectos que o Ensino da Arte como conhecimento pode 

trazer para a formação de futuros(as) docentes, transitando entre as questões específicas e o 

conhecimento mais amplo, a fim de levá-los a refletir sobre a contribuição que esse campo 

traz para o conhecimento da cultura. Nessa direção, busca-se romper com a visão de Ensino 

da Arte historicamente revelada no contexto da educação brasileira.  

A importância dada pela professora da Instituição Privada para o conhecimento de 

obras e artistas como contributo para a formação cultural do(s) estudante se constitui parte da 

formação, no entanto, uma vez que esse sujeito também destaca que o conteúdo teórico não é 

tão importante na formação, então podemos afirmar que existem limitações nesse 

posicionamento, pois nega a leitura dos contextos e as transposições deles para os diferentes 

espaços onde os(as) estudantes, futuros docentes, poderão atuar. 

Uma vez que adotamos o paradigma crítico/reflexivo como norteador de nossa análise, 

somos levados a expor nossa compreensão de que o sujeito em formação também é 

responsável pelo seu próprio processo formativo, na medida em que não é um receptor 

passivo dos conhecimentos construídos e repassados. Desse modo, o(a) estudante, futuro 

docente, também precisa buscar construir seu repertório de informações sobre arte, indo além 

do que propõe a formação inicial. Isso implica afirmar que, se consideramos que a arte faz 

parte do nosso cotidiano, pois está presente nos diversos lugares por onde transitamos, ela não 

está alheia a nós. Então, essas reflexões nos indicam que a necessidade de ver, procurar, 

vivenciar, experienciar, frequentar espaços e ser um expectador da arte são questões a serem 

fomentadas na formação inicial, mas também são aspectos a serem buscados pelo sujeito em 

formação, como forma de enriquecer seu próprio processo de formação estética, ampliar a 
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visão de mundo e, consequentemente, o diálogo com os mais variados campos de 

conhecimentos. 

Desse modo, concordamos com Amaral (2010). Quando discute sua experiência na 

formação de professores(as), atuando especificamente com o Ensino da Arte, essa autora 

destaca a importância do sujeito em formação e postula que ele, “além de estudar, deveria 

visitar exposições nos espaços museais; fazer análises críticas do que ocorria no mundo da 

arte; ler sobre arte e o seu ensino; pesquisar”, no entanto, percebemos que essas proposições 

ainda se constituem utopia para os campos investigados (Id, ibid, p. 143). 

De igual maneira, Pimentel (2010, p. 185) reforça a discussão quando diz: 

 

[...] é necessário que o currículo dos cursos de formação de professoras de educação 

infantil e de primeiros anos do ensino fundamental tenha, em seu bojo, as bases de 

formação artística, a oportunidade de vivenciar a elaboração de obras de arte – ou 

seja, que haja um tempo dedicado ao ateliê no currículo – e também a oportunidade 
de ir a exposições e eventos. 

 

As reflexões acima nos possibilitaram perceber a compreensão dos sujeitos da 

pesquisa acerca do Ensino da Arte para e na formação inicial de professores(as) nos cursos 

investigados. No entanto, com o objetivo de aprofundar nosso olhar sobre esse aspecto, fomos 

levadas a buscar compreender como os sujeitos percebem a contribuição que o Ensino da Arte 

tem dado para os cursos investigados. Percebemos que os relatos da coordenadora da IES 

privada revelam que a disciplina ministrada pela professora formadora dessa institução não 

vem preparando os futuros docentes para compreender e nem mesmo para atuar com o Ensino 

da Arte nos níveis da Educação Básica, onde poderá atuar. Essa constatação torna-se clara, 

principalmente, quando C1 declara perceber que PF1 não contempla aspectos referentes à 

fundamentação. Dessa forma, registra a opinião de que a professora formadora, PF1, tem 

como foco as atividades práticas, o fazer descontextualizado. 

Por sua vez, PF1 acredita e reforça que o conhecimento e o “despertar” para arte, para 

o processo de produção, é suficiente para a formação do futuro docente. A partir dessa 

declaração, podemos afirmar que a visão desse sujeito se distancia da concepção de Ensino da 

Arte como conhecimento, uma vez que acreditamos que apenas o conhecimento de 

obras/artistas e de técnicas relacionadas ao fazer artístico, sem o embasamento teórico, 

esvazia a prática, pois não contempla a amplitude da sustentação que essa área do 

conhecimento pode dar à prática do futuro docente, seja essa prática em arte ou em qualquer 

outro campo do conhecimento. Isso porque como já vimos, o diálogo entre teoria e prática e 

entre campos de conhecimento se constitui um diferencial para a formação humana. 



162 

Da fala da professora formadora da IES privada também se apreende que esse sujeito 

percebe que os(as) estudantes não se interessam ou apresentam lacunas em sua formação 

anterior que os(as) impede de compreender ou de ampliar sua visão acerca do Ensino da Arte. 

Compreendemos, então, que a disciplina apresenta algumas limitações, pois o tempo não 

contribui para contemplar uma discussão mais aprofundada, além da visão que possui dos(as) 

estudantes, conforme podemos perceber no fragmento selecionado abaixo: 

 

Veja, é como eu disse a você, como a gente começa um trabalho com eles, como a 

gente trabalharia com a criança da pré-escola, tem grupo que avança e como eu disse 

a você, como eu não trabalho sentada no bureau, eu circulo, aqueles alunos que eu 

percebo que tem condições de avançar, e, eu vou dando corda pra eles. Então, nós 

temos um grupo que, de fato, eu acho que a disciplina como ponto de partida pra ele 

ir buscar depois, ela atende a necessidade, outros, que têm já uma dificuldade que aí 

não é só, não vou dizer a você que é a arte em si, né, mas ele tem lacunas anteriores 
a essa formação da graduação, esses precisariam de mais um tempo de fato (PF1). 

 

Quanto aos professores formadores das IES federal e estadual, PF2 e PF3, percebemos 

que esses sujeitos também alegam que a carga horária não contribui para contemplar todos os 

conteúdos pertinentes ao campo do Ensino da Arte e necessários à formação dos futuros 

docentes. Essas declarações nos levam a perceber que as disciplinas das quais são 

responsáveis apenas abordam superficialmente os conteúdos. 

Vale relembrar que, enquanto PF2 possui, durante o curso, quatro disciplinas 

relacionadas ao Ensino da Arte, cada uma com 45 horas, PF3 possui apenas uma disciplina de 

60 horas.  

Os fragmentos destacados abaixo ilustram as reflexões acima registradas. Vejamo-los: 

 

A minha crítica sempre foi na preparação das coisas daqui. Quando fala, o curso de 

Pedagogia, aí os meninos juntam tampinha. Minha gente, a gente tem teórico, e até 

pra tampinha a gente tem teórico, por que é que a gente tem que fazer brebote? 

Acham uma graça comigo por causa dessa história. Minha gente, não é só brebote, a 

gente tem que ver o que é que o brebote significa, não é? Então é isso aí, não 

acredito não que ele tenha (C1). 

 
É, uns elementos, mas que muito pouco ajudam a você transmitir o conhecimento. 

Você usa aquilo ali como uma coisa mais bonitinha, nã, nã, nã, né? Mas aquilo ali, 

Acho que não se tem o conhecimento, assim, a fundamentação. 

É como a questão do texto: você conhecer o texto sem conhecer o contexto, você 

pode ter uma interpretação completamente diferente do texto, não é? Aí, você tem 

que saber na arte, você tem que saber. Acho que fica muito a desejar, muito a 

desejar. Até mesmo porque o curso, eu acho que arte é considerada uma coisa como 

se fosse um apêndice, não é aquilo que é essencial, que é tão importante (C1). 

 

E o problema é que eu acho que a carga horária não dá, porque, assim, a gente tem 

que trabalhar a História da Arte. Eu peguei a História da Arte geral, mas estou 
querendo focar mais aqui em Pernambuco, trazer a arte pra cá, não sei se vai dar 

tempo. Até porque uma coisa difícil, no programa 1, é, tem um monte de coisa, que 
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é o planejamento pedagógico, como organizar uma aula de arte, só que no terceiro 

período eles não viram ainda as cadeiras que ensinam a fazer um plano de aula 

(PF2). 

 

Não vai ser suficiente. Não tá sendo, né, na verdade. Não ta sendo suficiente o 

tempo, só a disciplina não é o suficiente, porque não vai nem pincelar o que deve ser 

visto e sem contar que, assim, é, eu ainda acredito que é necessário uma formação 

maior, eu até sinto uma dificuldade. 

Minha também, porque às vezes eu sinto dificuldade de entender, de ter mais 

propriedade sobre esses, mais propriedade sobre esses, não só os movimentos 

artísticos, como também a relação da teoria com a prática no ensino da arte. Eu sinto 
que eu precisava, assim, com certeza ter uma formação bem maior pra poder em tão 

pouco tempo dar um suporte necessário pra elas (PF3).  

 

 

Ainda analisando os fragmentos acima, percebemos que, na fala da professora 

formadora da IES estadual, há um elemento essencial para nossas reflexões. Esse sujeito 

ressalta as limitações da sua própria formação, alegando não ter conhecimentos suficientes 

para compreender a arte, os movimentos artísticos e a relação entre a teoria e a prática 

relacionada ao Ensino da Arte. 

Essas reflexões são enriquecidas pela contribuição de Barbosa (1998, p. 17), para 

quem “a falta de preparação de pessoal para ensinar artes é um problema crucial, levando-nos 

a confundir improvisação com criatividade”. 

A partir das considerações acima registradas, somos levadas a pensar sobre a 

necessidade de investigar com maior profundidade os saberes que permeiam as ações dos(as) 

professores(as) formadores(as) e a relação que esses saberes estabelecem com os contextos, 

com o processo formativo desses sujeitos e com as condições sociais. 

A análise acima nos indiciou a necessidade de olhar para os dados a partir de outra 

perspectiva. Assim, fomos instigadas a buscar a visão que os sujeitos da pesquisa têm sobre a 

compreensão dos demais profissionais da formação, a respeito da contribuição/importância 

da(s) disciplina(s) relacionada ao Ensino da Arte na e para a formação inicial em Pedagogia. 

Encontramos que, nas Instituições Privada e Pública Estadual, existe um descompasso 

entre o que está posto nos documentos e o que acontece na realidade cotidiana da formação. 

Essa incoerência revela que o Ensino da Arte é tratado à margem pelos(as) demais 

profissionais que integram os cursos. A coordenadora da IES privada revela inclusive que, 

para a maioria dos profissionais, “arte é fazer brebote”. Usando uma expressão típica do 

vocabulário popular, esse sujeito está afirmando que, para alguns profissionais integrantes do 

curso dessa instituição, arte na formação é passatempo, é fazer coisas sem conteúdo e sem 

fundamentação. A fala desse sujeito é reforçada por PF1, ao ressaltar que existe uma 

curiosidade por parte de alguns profissionais, mas, ao mesmo tempo, destaca que eles(as) não 
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apresentam um conceito formado acerca da importância de esse campo de conhecimento ter 

um espaço na formação inicial.  

Situação análoga é percebida na Instituição Pública Estadual, quando percebemos que 

o Ensino da Arte é um campo de conhecimento ainda não compreendido pelos demais 

professores(as) formadores(as) que integram o curso. 

Os fragmentos destacados abaixo explicitam melhor essas reflexões. Examinemo-los: 

 

Eu acho que eles não, não chegam nem a discutir, quer dizer, é tão pouco valorizado 

que nem chegam a discutir. Eu nem posso dizer que é tão pouco valorizado, é que as 

pessoas vivem tanto dentro da sua caixinha que não chegam a analisar o que está em 

volta, não são de arte, então, não, quer dizer, aí nisso você vê que a questão do pano 

de fundo, o aluno que tem que ir buscar. 

Aí você imagine isso num grupo grande. E veja aí, o professor que se acha: eu sou 

importante porque eu dou isso, Artes, pra mim, não é importante. Então é que... Até 
bem pouco tempo. Hoje em dia é que algumas pessoas começam a ter a visão de que 

arte pode apoiar os diversos conhecimentos, né. Mas, imagine, “Artes é fazer 

brebote, fazer brebote” (C1). 

 

Bem, quanto à questão do Ensino de Arte nos cursos de Pedagogia eu vejo ela como 

uma, uma disciplina que é importante, que ela é essencial, mas que ela ainda é muito 

relegada (C3). 

 

E assim: alguns já foram lá olhar o que é que eu faço com a bolsinha de arte. Então 

eu acho assim, que é novo pra eles também, entendeu? Eles não têm um conceito 

formado da importância do Ensino de Arte na formação desse profissional (PF1). 

 

A fala da coordenadora da IES privada nos leva a pensar que a visão do Ensino da 

Arte dos demais profissionais integrantes da formação inicial em Pedagogia dessa instituição 

reflete uma concepção modernista, compreendida por Barbosa (1998, 2009) como uma forma 

de pensar que a arte na educação serve apenas para trabalhar temas banais, realizar atividades 

descontextualizadas e utilizar uma variedade de técnicas. 

Por sua vez, percebemos que na Instituição Pública Federal há um movimento 

diferente, uma vez que a construção do Projeto Político Pedagógico foi coletiva e que ao 

Ensino da Arte é reservado o mesmo espaço no currículo formal que às demais áreas do 

conhecimento, conforme apresentamos anteriormente. Assim, podemos inferir que, nessa 

instituição, esse campo de conhecimento é tão importante quanto às demais áreas, 

consequentemente há uma maior interlocução com os demais profissionais, fato confirmado 

por PF2, que atribui, sobretudo aos debates promovidos pela coordenação, a importância dada 

ao Ensino da Arte na formação inicial em Pedagogia dessa instituição, conforme percebemos 

nos recortes selecionados e transcritos a seguir: 

 



165 

Agora, queria dizer que a minha contribuição com relação não especificamente só à 

arte, mas que o curso ele tem momentos de discussão, né?, de todos os professores 

que ministram as disciplinas. Então, nesses momentos, as questões do curso são 

discutidas, são refletidas, não é? E os professores estão presentes. Então, também o 

professor de arte, que ele participa dessas discussões (C2). 

 

Aí, mas aí quando eu cheguei, essa história de arte foi ideia [da coordenação], na 

verdade a proposta da disciplina de arte foi [da coordenação], né? Então, [a 

coordenação] tem essa visão bem macro da importância da arte na educação e eu 

fiquei muito feliz com isso (PF2). 

 

A partir desse aspecto analisado podemos inferir que, mesmo o Ensino da Arte tendo 

um espaço garantido na formação inicial das IES privada e estadual, no entanto, percebe-se 

um distanciamento entre o que está posto nos documentos e a visão dos demais profissionais 

integrantes do curso de formação, uma visão marcada, sobretudo, por uma concepção 

modernista de Ensino da Arte. Por outro lado, na IES federal há uma relação de aproximação, 

observada no texto do PPP/C2, na Matriz Curricular e nas falas dos sujeitos. Isso nos permite 

afirmar que, nessa instituição, as disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte apresentam 

indicativos de uma concepção pós-moderna. 

Partimos das falas dos sujeitos e direcionamos nosso olhar para o texto que apresenta 

as ementas e para os conteúdos indicados nos programas das disciplinas, organizados no 

Apêndice E. Em primeira instância, o texto das ementas nos indica que a concepção de Ensino 

da Arte como conhecimento norteia as disciplinas relacionadas a essa área nas três IES 

investigadas. 

Quando, porém, nos debruçamos sobre a bibliografia básica citada nos textos das 

ementas, percebemos que, das três referências citadas na ementa da Instituição privada, 

apenas duas fazem referência ao Ensino da Arte: os PCN/Arte e uma autora do debate pós-

moderno, cuja obra apresentada não traz as contribuições mais recentes do campo do Ensino 

da Arte. A terceira referência bibliográfica não apresenta discussão relacionada ao campo da 

arte e do Ensino da Arte. 

Nas ementas das quatro disciplinas da Instituição federal, encontramos dezoito obras 

referentes ao debate atual promovido por dezesseis autores(as) que discutem a arte e o Ensino 

da Arte na contemporaneidade. Mais especificamente, percebemos que todas as fontes 

discutem o Ensino das Artes Visuais. Além disso, verificamos referências a documentos 

oficiais, os PNC/Arte e as DCN. 

Na ementa da disciplina da Instituição estadual, encontramos quatro referências 

citadas. Destas, uma remete ao ensino da música; outra, ao Ensino das Artes Visuais, uma 

terceira diz respeito aos Parâmetros Curriculares Nacionais, mas não faz menção ao volume 
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que discute Arte; e finalmente, uma quarta referência não tem relação com o campo em 

discussão. 

Essa análise nos ajudou a perceber um distanciamento entre o texto norteador e a 

bibliografia apresentada nas ementas das IES privada e estadual, uma vez que o debate mais 

atualizado do Ensino da Arte não vem sendo contemplado na bibliografia dessas instituições. 

Já na IES federal percebemos a existência de uma aproximação entre o texto que embasa a 

ementa e as referências apresentadas, o que nos indica que essa instituição está em sintonia 

com o debate mais atualizado acerca do Ensino da Arte como conhecimento, sendo essa 

concepção presente nesse documento. 

Ao nos debruçarmos sobre os conteúdos apresentados nos programas das disciplinas, 

compreendemos que existe um distanciamento entre a concepção pós-moderna de Ensino da 

Arte apresentada no texto da ementa da disciplina (ED1/IES1) da IES privada e o que há no 

programa da disciplina dessa instituição (PD1/IES1). No que se refere aos conteúdos 

abordados no campo das Artes Visuais, o foco central é o estudo dos elementos formais da 

composição visual (linha, ponto, reta, textura), negligenciado, assim, o estudo da 

historicidade, dos fundamentos e pressupostos que norteiam o Ensino da Arte na 

contemporaneidade, como indica o texto da ementa. Além disso, percebemos que o texto do 

PD1/IES1 não apresenta relação com o debate promovido pela referência bibliográfica do 

Ensino da Arte citada no texto da ementa desta IES. 

No que se refere à IES federal, tomamos a ementa (ED2/IES2) e o programa da 

disciplina (PD2/IES2) e podemos afirmar que existe uma consonância. Assim como na 

ementa, o programa da disciplina aponta para o estudo da historicidade, dos fundamentos e da 

concepção contemporânea de Ensino da Arte, o que nos indica que a concepção de Ensino da 

Arte como conhecimento está presente nos documentos que orientam as ações do professor 

formador dessa instituição. 

Quanto a IES estadual, podemos afirmar que a análise do texto que norteia a ementa 

nos leva a compreender que esse documento converge para o debate atual do Ensino da Arte, 

aponta questões da historicidade, dos fundamentos, além de fazer referência às questões 

pedagógicas e estéticas. No entanto, isso não se confirma na própria bibliografia citada na 

ementa. Vale destacar que não pudemos fazer o estudo comparativo entre o texto da ementa 

(ED6/IES3) e o programa da disciplina, porque a professora formadora não nos forneceu esse 

documento. 

Assim, fomos levadas a buscar, no confronto entre as falas dos sujeitos e nossas 

anotações de campo, alguns elementos que pudessem nortear nossas reflexões. Percebemos, 
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por meio das observações realizadas, que a professora formadora da IES privada utilizou o 

programa da disciplina como referência. Destacamos que, mesmo sendo observado no final 

do semestre, mais precisamente nas duas últimas semanas, percebemos que esse sujeito não 

contemplou sequer 60% dos conteúdos do programa. 

Quanto ao professor formador da IES federal, percebemos que esse sujeito tomou 

muito superficialmente alguns conteúdos apresentados nos programas das disciplinas que 

ministrou durante o período da pesquisa. Também destacamos que nossas anotações de campo 

revelam que as referências ao Ensino da Arte apresentadas nas ementas não foram percebidas 

durante as observações, o que implica afirmar que PF2 não utilizou ou fez menção aos 

autores, textos e artigos citados nas ementas. 

Nesse sentido, evidencia-se um distanciamento entre a concepção de Ensino da Arte 

revelada nos textos dos documentos e o que apreendemos nas observações, quando ficou 

explícita a preocupação com a atividade prática, voltada sobretudo para o estudo e a 

exploração dos elementos da linguagem visual, sem a fundamentação/reflexão sobre o próprio 

fazer, sobre como a atividade desenvolvida com os(as) estudantes pode ser ressignificada nos 

contextos em que eles poderão atuar. Desse modo, podemos inferir que a prática docente de 

PF2, no que se refere aos documentos que a amparam/fundamentam, está orientada pelo 

debate atual, trazendo elementos que remetem a uma concepção de Ensino da Arte como 

conhecimento. No entanto, as observações realizadas evidenciaram um distanciamento dessa 

perspectiva e uma aproximação da perspectiva modernista. 

Nas anotações de campo realizadas durante as observações da professora da IES 

estadual, percebemos que esse sujeito não utiliza o referencial teórico que consta na ementa, 

mas revela que tem escolhido alguns aspectos pertinentes ao debate do Ensino da Arte como 

conhecimento: discutiu, em um primeiro momento, a historicidade da arte, uma vez que 

compreende que esse conhecimento deve compor a disciplina, e, em um segundo momento, 

contemplou o estudo das concepções de Ensino da Arte e suas metodologias, utilizando para 

isso alguns autores de referência nesse campo. 

Em uma situação vivenciada, percebemos que, quando a professora formadora da IES 

estadual discutiu as tendências presentes na história do Ensino da Arte, uma estudante trouxe 

a seguinte afirmação para a sala: “Eu pinto a capa das provas dos meus alunos”. Nesse 

momento, esse sujeito, mesmo enfocando a perspectiva tradicional e modernista do Ensino da 

Arte, não utilizou essa fala para o debate ou para promover reflexões sobre a própria prática 

dos(as) estudantes. 
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Durante nossas observações, PF3 revelou, pela escolha dos textos, uma aproximação 

da concepção de Ensino da Arte como conhecimento, no entanto não explorou as experiências 

docentes dos(as) estudantes, suas práticas e suas inquietações como motivadoras dos debates 

ou como aspecto de reflexão, análise e diálogo com a teoria. As aulas desse sujeito 

evidenciaram um caráter verbalista e conteudista, com pouca interação entre os sujeitos. 

A partir do exposto, percebemos que, mesmo selecionando textos que discutem o 

Ensino da Arte como conhecimento, PF3 não estimula o processo de reflexão sobre a prática. 

Assim, ancorando-nos em Freire (2007a), podemos inferir que o contexto supracitado não 

estimula a reflexão sobre a prática e sobre as experiências; logo, não há o exercício da 

criticidade sobre as vivências, e consequentemente, não há transformação. Isso implica uma 

formação que se distancia do paradigma crítico/reflexivo e da perspectiva de formação 

humana. 

 Com relação à escolha das referências que norteiam as aulas de PF3, destacamos 

algumas falas que fundamentam nossas reflexões: 

 

Foi escolhido por mim, a evolução da arte na história da humanidade, porque eu 

parti do princípio de que elas teriam que conhecer a história da arte, a evolução da 

arte na história da humanidade, não tem como, é a base né? Então eu não tinha visto 

a ementa e eu preparei, inclusive, as primeiras aulas e relatei pras meninas: “olha, 

vou trazer pra vocês, quando estiver pronta, que tem uma nova ementa aí [que o 

coordenador] vai passar, mas a gente vai iniciar com a História da Arte e com a 
evolução da arte, que já foram feitas até reflexões na sala quando eu fui passando o 

material”. Mas, realmente foi só, eu só elegi, eu espero que daqui pra frente eu possa 

dar continuidade ao programa que tá aí, sem fugir da, da, do que se espera (PF3). 

 

Mas, tem outras referências bem interessantes, inclusive lá na faculdade [UFAL, 

onde cursa disciplinas como aluna especial no mestrado] agora eu tô indo lá nas 

estantes de Arte/Educação procurando pra ver se tem alguma coisa mais recente, 

mas ainda eu tô organizando, né, esse conteúdo e essa metodologia. Mas o que eu 

pretendo assim, aqui na graduação, é fazer o trabalho da, da, teórico mesmo, mas um 

trabalho estético também, é, conversando com as meninas, porque, como a gente não 

tem tanto acesso a esse tipo de, não só artes cênicas, mas arte, né, no caso a música, 

o teatro, a dança, mas a gente também não tem em artes visuais. Então aí, já 

organizamos com as meninas um passeio, pra gente poder ir em Brennand, pra gente 

poder, entendesse? Já estamos articulando algumas coisas pra poder enriquecer, 

porque a gente realmente não tem (PF3). 

 

De acordo com Bredariolli (2010, p. 67), “muitos professores dispostos a trabalhar 

com a Abordagem Triangular têm oscilado entre um extremo, que chamaríamos de 

reducionismo narrativo, e outro, o do reducionismo formalista”. A partir disso, podemos 

inferir que a professora formadora da IES privada atua na perspectiva do reducionismo 

formalista, uma vez que o programa da disciplina e as anotações de campo enfatizam apenas o 
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estudo dos elementos da composição visual, minimizando as possibilidades de leituras e 

excluindo os mais variados contextos que podem ser percebidos. 

Dialogando com essa perspectiva, Efland (2008) destaca que os(as) 

arte/educadores(as) que atuam numa perspectiva modernista limitam os(as) estudantes ao 

enfocarem em suas aulas o estudo dos elementos da composição visual. 

As contribuições dos autores supracitados nos levam a inferir que a relação entre as 

ementas, os programas das disciplinas, as falas e ações dos sujeitos ora revela uma 

aproximação com a perspectiva de Ensino da Arte como conhecimento, ora se aproxima da 

perspectiva de Ensino da Arte modernista. Isso indica que aspectos cristalizados na história 

desse campo resistem ainda, sobretudo, nas ações dos sujeitos. Essas ações sinalizam que 

os(as) professores(as) formadores(as) apresentam uma prática norteada pela perspectiva 

modernista do Ensino da Arte. 

Ao ampliarmos nosso olhar sobre o Ensino da Arte nos cursos de Pedagogia 

pesquisados, direcionamo-nos para um elemento essencial da formação de professores(as) 

numa perspectiva contemporânea: a relação entre teoria e prática. 

Na contemporaneidade, a relação entre teoria e prática é vista na perspectiva da 

complementaridade, pois teoria e prática são concebidas como ações dialogantes, inerentes 

ao(a) professor(a) que considera a reflexão como elemento orientador de sua prática. Essas 

reflexões também estão presentes nos estudos de Schön (1992) e Zeichner (1992, 1993). 

Freire (2007a) toma o conhecimento teórico como elemento norteador da reflexão 

crítica, que mobiliza as próximas práticas e, ao mesmo tempo, reconhece a prática como 

conteúdo para pensar sobre a educação. Logo, podemos compreender que, para esse autor, 

existe um movimento dinâmico entre teoria/prática/teoria e entre prática/teoria/prática, sendo 

essas dimensões da práxis. 

Debruçamo-nos inicialmente sobre os documentos e percebemos que as três IES 

investigadas apresentam em seus Projetos Políticos Pedagógicos a concepção da relação entre 

teoria e prática pautada nos debates atuais da formação, deixando clara a influência de Freire, 

Schön e Zeichner. É o que podemos perceber nos fragmentos apresentados abaixo: 

 

O Projeto Pedagógico desse Curso define, como princípio norteador para a atividade 

docente e atuação nos processos de gestão: ação – reflexão – ação, apontando a 

resolução de situações-problema como estratégia didática privilegiada. Isso exige 

que os conteúdos sejam remetidos à realidade prática dos educadores, em formação, 

e às suas experiências, em uma perspectiva de tornar a aprendizagem um processo 

significativo (PPC1, p. 37). 
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[...] o que pretendemos destacar como maior diferencial, uma articulação 

estruturada da reflexão teórica à atuação prática, de forma que essas atividades 

se condicionem mutuamente, sendo co-constitutivas e co-gerativas durante todo o 

processo de formação dos graduandos (PPC2, p. 06). 

 

Não obstante, entendida a educação como um processo de reconstrução de 

conhecimentos e de competências, necessário se faz que a formação profissional nas 

dimensões teórica e prática caracterize-se pelo diálogo permanente entre os 

conhecimentos de diferentes naturezas [...] (PPC3, p. 03). 

 

Percebemos que as três instituições investigadas validam, em seus documentos, a 

relação entre teoria e prática como elemento necessário à formação do(a) pedagogo(a), 

devendo esta ser parte indispensável a todos os campos do conhecimento que integram a 

formação desse(a) profissional. 

A partir das reflexões acima nos debruçamos novamente sobre o texto das ementas e 

sobre os programas das disciplinas. Observamos que os documentos das IES privada e federal 

nos indica que as disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte se estruturam por meio do 

diálogo entre a teoria e a prática, corroborando com os debates atuais da formação de 

professores(as) e do Ensino da Arte. Com relação à IES estadual, a ementa não faz menção a 

esse aspecto da formação e indica, por meio da metodologia apresentada, o caráter teórico 

dado à disciplina, não fazendo menção às práticas. Destes documentos, destacamos os 

seguintes trechos: 

 

As aulas serão orientadas pelo princípio da articulação teoria-prática, tendo por base 

a abordagem triangular (saber, sentir e fazer) no desenvolvimento da prática 

pedagógica (ED1/IES1). 

 

Enfoque das metodologias e métodos aplicáveis aos estudos sobre arte e educação. 

Análise da ação de ensino e pesquisa em arte (ED5/IES2). 
 

[Objetivos específicos] Planejar e executar aulas de arte para alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental e da educação infantil (PD1/IES1). 

 

Em seguida, voltamo-nos para as falas dos sujeitos e percebemos que, de um modo 

geral, os(as) professores(as) formadores(as) reconhecem a importância do debate pós-

moderno que envolve o Ensino da Arte. Apresentam um conhecimento acerca do referencial 

teórico que norteia esse campo, mas, ao relatar sobre situações vivenciadas nas aulas revelam 

distanciamentos entre teoria e prática. É isso que podemos perceber no fragmento da fala da 

professora formadora da IES privada, apresentado abaixo: 

 

A princípio eu trabalho com eles uma sensibilização de que a arte está em todo 

lugar, né? Depois eu vou me aproximando de Artes Visuais. Aí eu vou trabalhar os 

elementos da visualidade, e faço trabalhos com eles como se eles tivessem na escola 



171 

de Educação Infantil, primeiro e segundos ciclos. Atividades mesmo tiradas 

inclusive de livros didáticos de arte, pra eles compararem, o que é mais significativo, 

aquelas correntes que eu estudei com eles do Ensino de Arte, do Ensino de Arte no 

Brasil e eu vivencio com eles em sala de aula. 

Então, um exemplo, trabalhei pontilhismo com ele. O primeiro elemento que eu 

trabalho é o ponto. Eles fizeram um exercício exaustivo. 

“– Professora a mão doeu no fim de semana.” 

“– Foi mesmo.” 

Porque eles sentiram. Aí depois aí eu lanço pra eles, né, vamos pesquisar, agora, 

uma obra baseada no pontilhismo. Vamos conhecer a técnica do pontilhismo, pra 

que não seja assim. 
Eu tenho que trabalhar os elementos, é o ponto, é o ponto, então o meu aluno tem 

que fazer ponto. Aí depois, assim, ora eu parto do mais agradável pra eles, da obra, 

conhecem a obra. Conhecem a técnica, se discute isso e depois eles fazem uma 

releitura de uma das obras que eles escolhem e ora eu faço o processo inverso, 

porque eles têm que ir sentindo na pele como é esse processo (PF1). 

 

O relato de PF1 evidencia a prática vivenciada pelo exercício exaustivo, pelo 

treinamento “punitivo”, que serve para comprovar um conteúdo teórico trabalhado. Isso nos 

permite afirmar que a prática está a serviço da teoria, transformou-se em treinamento e em 

exploração de técnica. Nesse sentido, converge para a perspectiva modernista tecnicista do 

Ensino da Arte e para a perspectiva da formação pautada no paradigma da racionalidade 

técnica. Isso nos leva a concluir que, ao se apoiar numa prática com o tipo de enfoque citado, 

o(a) professor(a) formador(a) estará reforçando práticas descontextualizadas, mesmo 

utilizando obras de arte ou movimentos artísticos como referências.  

Assim, buscamos em Freire (2007a) o embasamento teórico que nos leva a perceber 

criticamente o contexto analisado e inferimos que, se PF1 não estimula a reflexão, então não 

existe relação entre o saber da teoria e o saber da prática; logo, essa formação não orienta para 

uma práxis humanizadora, para a transformação. 

Refletindo sobre a fala da professora formadora da IES estadual, percebemos que esse 

sujeito, assim como PF1, conhece aspectos do debate contemporâneo da formação de 

professores(as), ressalta a importância da relação entre teoria e prática, da prática dos(as) 

estudantes(as) que já atuam como professores(as) ser elemento norteador da discussão teórica. 

Mesmo evidenciando a importância da relação entre teoria e prática em suas falas, nas 

observações realizadas, as práticas/vivências com a docência dos(as) estudantes não foram 

utilizadas como ponto de partida para discussão e para o diálogo com a teoria, pois, as 

experiências que eles expuseram apenas serviram para ilustrar algo. Desse modo inferimos 

que o fato de o(a) estudante poder falar de suas práticas, experiências e vivências não implica 

que estas serão utilizadas pelo(a) professor(a) formador(a) como elemento norteador dos 

debates, reflexões e diálogo com a teoria. 
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O distanciamento entre teoria e prática também ficou evidente no relato do professor 

formador da IES federal, PF2. Esse sujeito, assim como PF1 e PF3, revela conhecimentos 

acerca do Ensino da Arte como conhecimento, no entanto, quando relata experiências vividas, 

apresenta uma prática com enfoque na prática. Essa constatação nos leva a compreender que a 

reflexão e o diálogo entre teoria e prática não vem sendo contemplada na IES federal, 

conforme podemos perceber no fragmento abaixo: 

 

Esse período é, a princípio eu tinha também elencado pegar os textos, depois eu 

deixei pra lá esse negócio de resenha. É, [na disciplina X], é, vai ter umas atividades 

em sala de aula sobre linguagem visual, atividades práticas, a gente vai trabalhar em 

cima, e os textos eu deixei pra lá e passei uns trabalhos pra eles, um sobre a 

linguagem visual e um mais pessoal que alguns estranharam muito porque a 

pergunta que eu fiz foi essa: “Se você fosse uma obra de arte, que obra você seria? 

Por quê?”. Todo mundo ficou assustado com isso: “oxente!”. 
Então a avaliação que eu fiz dos trabalhos foi a partir das atividades práticas e [na 

disciplina Y] tem as atividades mais práticas mesmo, trabalhamos a história em 

quadrinhos agora (PF2). 

 

Diante desses achados, podemos inferir que os(as) três professores(as) formadores(as) 

apresentam conhecimento acerca da discussão atual da formação de professores(as) e do 

Ensino da Arte; em suas falas utilizam autores de referência nesses debates, no entanto, seus 

relatos também evidenciam que a prática se distancia desses aspectos, ora enfocando a teoria 

ora detendo-se na prática, esta sempre em maior proporção. 

Essas reflexões nos revelaram que a relação entre teoria e prática não vem sendo 

contemplada nas disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte dos cursos pesquisados. As falas 

dos sujeitos e os contextos investigados indicam que a formação se evidencia por um ensino 

que não estimula a criticidade e a reflexão, não apresenta um diálogo com as experiências 

práticas dos(as) estudantes, não problematiza e não busca soluções para a realidade. Isso nos 

remete à discussão promovida por Zeichner (1993, p. 18), para quem a formação que não 

estimula a reflexão espera que o(a) professor(a) apenas aceite a realidade cotidiana como 

natural e “o ponto de vista normalmente dominante”. 

Freire (2007a, p. 22) ressalta que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, 

ativismo”. 

Com o objetivo de ampliar nossa análise, tomamos nossas anotações de campo e, 

destas fontes, tentamos buscar aspectos não detalhados pelos(as) professores(as) 

formadores(as) e que contribuem para ampliar nossas reflexões. 
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A partir das anotações de campo obtidas na IES privada, percebemos que a observação 

das aulas de PF1 corroboraram os relatos apresentados anteriormente, voltando suas ações 

para a preocupação com trabalhos, atividades do fazer artístico e o uso de técnicas. Em 

nenhum momento, foi percebido o debate ou diálogo com o referencial teórico. Durante uma 

das aulas, trabalhou-se a dobradura. Previamente, PF1 solicitou aos estudantes que levassem 

papéis cortados em formatos de círculos e quadrados, em tamanhos e quantidades 

preestabelecidos. Quando a aula começou, PF1 falou que iria trabalhar dobradura tendo como 

tema animais. Nesse momento, mostrou uma pasta contendo modelos para se trabalhar a 

técnica, desde as formas mais simples até algumas mais complexas. 

Ao longo da aula, todos(as) os(as) estudantes tinham que fazer o mesmo trabalho, 

seguindo os passos indicados pela professora formadora, que não estabeleceu conexões com 

nenhum referencial e nem promoveu qualquer debate sobre o uso dessa técnica na sala de 

aula, sobre artistas que produzem utilizando a dobradura como referência, sobre a história da 

dobradura, ou mesmo sobre a forma como os(as) estudantes que já atuam como docentes 

utilizam a dobradura na sala de aula. Os(as) estudantes seguiam os passos indicados por PF1 e 

desenhados no quadro como modelo, e todos verificavam se tinham conseguido fazer igual. 

Vale destacar que nenhum(a) estudante questionou ou sinalizou qualquer discussão sobre o 

que fazia. Ao final da aula, baleias, caranguejos, peixes; todos(as) tinham seus modelos 

prontos para serem repassados nas práticas que irão vivenciar em diferentes espaços de 

educação, formal ou não formal. 

A partir do exposto, relembramos Schramm (2001) para afirmar que a aula deste 

sujeito estava muito mais voltada para a técnica, para a prática descontextualizada, remetendo 

a aspectos das concepções tradicional e modernista do Ensino da Arte. 

Barbosa (2009a, p. 35) discute que a prática é insubstituível no processo de 

ensino/aprendizagem em arte, mas apenas ela “não é suficiente para a leitura e o julgamento 

de qualidade das imagens produzidas por artistas ou do mundo cotidiano que nos cerca”. 

Adotando essa contribuição para o contexto investigado, percebemos que as práticas 

descontextualizadas, que não estabelecem relações com o debate sobre o Ensino da Arte e não 

provocam reflexões acerca da transposição dessas discussões para o campo de atuação dos(as) 

futuros docentes, tornam-se “modelos esvaziados e a-críticos”, passíveis de serem 

reproduzidos, resultando possivelmente em práticas também esvaziadas e a-críticas. 

Na observação das aulas do professor formador da IES federal, percebemos que em 

nenhum momento foi promovida uma reflexão teórica. PF2 apenas fez referências, de forma 
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muito superficial, a algum texto lido anteriormente, mas não discutido em sala. Vale destacar 

que, em nenhum momento, as experiências com a docência dos(as) estudantes foi utilizada 

como ponto para as reflexões e/ou conexões com o tema trabalhado. 

Assim como PF1, PF2 também apresentou atividades práticas descontextualizadas, 

não fomentando qualquer reflexão sobre o uso e/ou apropriação dessa atividade para a prática 

dos(as) futuros docentes. Em nossas anotações de campo, ficou evidente também que os(as) 

estudantes participaram da aula com a preocupação do fazer, sem refletir, discutir ou dialogar 

com a teoria. 

Quanto à professora formadora da IES estadual, percebemos que a fundamentação 

teórica esteve presente nas aulas, mesmo que superficialmente, por meio dos textos adotados. 

Desses textos, foram escolhidos alguns fragmentos a serem lidos por PF1, no entanto, esses 

fragmentos não foram utilizados para fomentar discussões que possibilitassem uma reflexão 

sobre a prática que os(as) estudantes que já atuam com a docência vivenciam. Nos poucos 

momentos em que estes expuseram suas vivências, esses exemplos não foram utilizados para 

proporcionar reflexões acerca dos confrontos/encontros com a discussão teórica em estudo. 

A partir das observações dos documentos, percebemos que o Ensino da Arte possui 

espaço no currículo formal na formação inicial em Pedagogia dos cursos investigados e, assim 

como os demais campos de conhecimento, é trabalhado pelo diálogo entre a teoria e a prática. 

No entanto, as reflexões supracitadas nos revelam que, no currículo em ação, não foi 

percebida, durante as observações e tampouco evidenciada pelos(as) professores(as) 

formadores(as), a inserção dos(as) estudantes no campo para vivência e aproximação dos 

conceitos/fundamentos/conteúdos discutidos em sala, além de não ter sido verificada a 

transposição da prática trabalhada na sala de aula para os contextos em que poderão atuar. 

Isso revela a adoção de um Ensino da Arte pautado no paradigma modernista, o fazer pelo 

fazer, sem a preocupação com a contextualização, a fundamentação e o diálogo com a teoria. 

Desse modo, podemos inferir que os sujeitos formadores divergem de Cunha (2005) 

quando destaca que os(as) professores(as) formadores(as) que estão atentos para uma ruptura 

com o paradigma dominante da formação buscam estreitar os laços entre teoria e prática. 

A partir do exposto, inferimos que a prática desses(as) professores(as) se distancia de 

uma concepção pós-moderna, uma vez que não evidencia a inter-relação e as conexões entre o 

fazer e o pensar sobre o fazer, conectando-o a outras ações que permeiam o Ensino da Arte. 

Nesse sentido, esses(as) professores(as) distanciam-se do que Barbosa (2002, p. 17) aponta 

como fundante quando diz: “só um saber consciente e informado torna possível a 
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aprendizagem em Arte”. Assim, afastam-se também da perspectiva de Ensino da Arte como 

conhecimento. 

Barbosa (1998, 2002), discutindo os erros recorrentes nas práticas de professores(as) 

responsáveis por disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte, destaca que alguns desses erros 

está relacionado a práticas ainda pautadas na concepção modernista, além de apontar o 

desconhecimento da epistemologia da arte, ou seja, da integração entre as três ações que se 

inter-relacionam e compõem a Abordagem Triangular: a produção, a leitura de imagens e a 

contextualização. Com sua visão pós-moderna, essa autora ressalta que, para existir educação 

no campo do Ensino da Arte, é preciso “desenvolver a auto-expressão, apreciação, 

decodificação e avaliação dos trabalhos produzidos por outros, associados à contextualização 

histórica”. Isso promove não apenas um crescimento pessoal, mas contribui para a formação 

de sujeitos conhecedores da própria cultura e preparados para o trabalho (BARBOSA, 1998, 

p. 19). 

Uma vez que compreendemos que a concepção de Ensino da Arte como conhecimento 

precisa perpassar a formação inicial em Pedagogia e que concordamos com as contribuições 

de Ana Mae Barbosa acerca da Abordagem Triangular, fomos levadas a buscar como essa 

discussão vem sendo contemplada na(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte. 

Tomando novamente o texto das ementas das disciplinas, percebemos que as três IES 

investigadas trazem a Abordagem Triangular como um dos elementos a serem estudados na(s) 

disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte. No entanto, esse aspecto não é reforçado na 

bibliografia das ementas da(s) disciplina(s) das IES privada e estadual. 

Direcionando-nos para os programas das disciplinas, disponibilizados pelos(as) 

professores(as) formadores(as), percebemos que as IES privada e federal fazem referência à 

Abordagem Triangular como eixo de discussão. No entanto, na IES privada, isso não é 

apresentado nos conteúdos, existe então nesse documento uma incoerência, tendo em vista 

que os conteúdos abordam aspectos relacionados à concepção modernista do Ensino da Arte. 

Fomos buscar, então, nos sujeitos da pesquisa, como esse fundamento vem sendo 

tratado e percebemos que o conhecimento acerca desse elemento é essencial para a discussão 

do Ensino da Arte como conhecimento. As coordenadoras das IES privada e federal, C1 e C2, 

destacam a importância de se trabalhar a contextualização e a leitura de imagens/análise de 

obras de arte para fomentar discussões que envolvam o contexto onde essas obras emergiram 

e onde o artista que as produziu estava inserido. Já o coordenador da IES estadual reforça a 

importância da leitura crítica de imagens como forma de ampliar o repertório de discussão do 

futuro docente, por meio do uso de outro campo do conhecimento, indo além da leitura formal 
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e do texto escrito. Nesse sentido, esse sujeito se aproxima de Barbosa (2009, p. 28), para 

quem o Ensino da Arte possibilita uma alfabetização cultural que dá sentido para a vida do 

sujeito, uma vez que contribui para a “leitura social, cultural e estética do meio ambiente” e, 

desse modo, traz sentido para o “mundo da leitura verbal”. 

Quanto aos(as) professores(as) formadores(as), pudemos perceber que esses sujeitos 

conhecem autores de referência que discutem e também destacam a importância e a relação 

que a Abordagem Triangular estabelece com os PCN/Arte.  

Em suas narrativas, as professoras formadoras das IES privada e estadual deixam claro 

que participaram de grupos de estudos acerca da perspectiva de Ensino da Arte como 

conhecimento. Em alguns momentos, também deixam evidente o conhecimento acerca da 

discussão promovida por Ana Mae Barbosa, sistematizadora da Abordagem Triangular. Já 

PF2 afirma que vivenciou essa discussão ainda na graduação, mas não de forma aprofundada. 

A análise das falas dos(as) professores(as) formadores(as) nos leva a compreender que 

esses sujeitos, ao mesmo tempo em que destacam a importância das ações da Abordagem 

Triangular, também evidenciam pelas falas que essa discussão, nas disciplinas que ministram, 

ainda é muito superficial. 

Destacamos abaixo alguns fragmentos que corroboram nossas reflexões: 

 

Eu acho que o professor pode a partir da análise de uma obra de arte, ele ali inferir 

muita coisa para que o aluno, quer dizer não é nem inferir, é fazer com que os alunos 

consigam inferir alguma coisa, dentro de uma obra de arte, né? Nas diversas áreas 
ele pode usar uma obra de arte pra trabalhar isso (C1). 

 

E também, eu falei em sociedade agora, a questão do Ensino da Arte com relação ao 

contexto onde ela emergiu, que é um princípio de que o conhecimento, ele é 

histórico. Então a leitura da obra de arte, por exemplo, ser contextualizada, pra ele 

perceber que a, quebrando a questão do ingênuo é, mas que perceber que a obra de 

arte é fruto do contexto que o artista vivia e por conta disso ele expressou na tela 

essa sua forma de vivenciar a realidade, naquele momento (C2). 

 

Eu acho que, se a gente conseguir colocar nossos alunos, futuros professores, essa 

ideia também de que é uma linguagem, a gente consegue formar um professor mais 

antenado (C3). 

 

Os fragmentos acima nos revelam que os(as) coordenadores, mesmo não utilizando a 

expressão Abordagem Triangular trazem implícitas em suas falas as ações que estão na base 

do Ensino da Arte como conhecimento. Então, fomos instigadas a buscar nos(as) 

professores(as) formadores(as) a relação que esses sujeitos estabelecem com a Abordagem 

Triangular em suas práticas. 



177 

Percebemos que, ao relatar como planeja, organiza e avalia, a professora formadora da 

IES privada, PF1, deixa claro que trabalha com os(as) estudantes um material didático 

destinado a crianças de Ensino Fundamental I. Já o professor formador da IES federal reforça 

a importância de trabalhar conteúdos e conceitos que permitam aos(as) estudantes se 

prepararem para os contextos educacionais em que irão atuar. No entanto, as aulas observadas 

não revelaram essa preocupação, uma vez que foram enfocadas as atividades práticas, sem 

conexão com a teoria ou com o contexto da sala de aula. Por outro lado, a professora da IES 

estadual nos deixa entender que, mesmo dando importância à prática, volta suas aulas para as 

questões teóricas. 

Analisando o material disponibilizado por PF1 para os(as) estudantes, percebemos que 

esse sujeito organiza a disciplina muito mais pelas atividades práticas do que pela discussão 

teórica ou pelo diálogo entre teoria e prática, aspecto já reforçado anteriormente. É importante 

destacar que, até o período da entrevista, metade do primeiro semestre, já tinham sido 

realizadas 22 atividades práticas do caderno de atividades destinado para o Ensino 

Fundamental I e indicado por PF1, com as seguintes temáticas: pontilhismo, linhas retas e 

curvas, formas geométricas (círculos, quadrados, retângulos, triângulos); criação de bichinhos 

a partir de formas geométricas, texturas, cores primárias e secundárias, cores quentes e frias, 

monocromia, simetria, rede estimográfica, mosaico e dobraduras. Com relação ao material 

teórico, ficou evidente que PF1 não dá esse enfoque à disciplina, sendo percebidos apenas 

alguns textos voltados para as temáticas trabalhadas nas atividades práticas e alguns textos 

que contemplam os fundamentos, todos retirados na mesma fonte bibliográfica não indicada 

na ementa da disciplina. 

A partir do exposto, podemos inferir que existem contradições entre a concepção de 

Ensino da Arte revelada nas falas desse sujeito e a concepção de Ensino da Arte evidenciada 

nas observações: por um lado, afirma a importância dos fundamentos do Ensino da Arte 

realizar leitura de imagens, de compreender o contexto, estudar conceito de releitura e de 

cópia; por outro lado, suas ações, o material que disponibiliza para os(as) estudantes e as 

observações realizadas enfocam o fazer prático, que em alguns momentos, toma como 

referência uma obra de arte. É o que podemos perceber no relato desse sujeito: 

 

Aqui foi a primeira experiência, aqui a velha tarefa, a velha tarefa. 

A mão dói, é chato. É não sei o quê. 
Aí eles vão buscar um autor, que é representante do pontilhismo, o que é a técnica 

do pontilhismo, aí eles colam aqui, eles colam um pouco sobre o pontilhismo que 

eles pesquisam, depois pesquisam. Nesse semestre trabalhei esses dois, George 
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Seurat e outro, aí eles escolhem a obra que ele quer. Aqui tem uma obra, então faz 

uma apreciação, contextualiza isso e aí depois eles fazem uma releitura. 

Eles comparam o que é mais significativo, dessa forma ou dessa forma. Se eles 

fossem trabalhar com os alunos, eles trabalhariam dessa forma [mostrando a 

atividade em papel A-4 onde eles tiveram que preencher todo o desenho de uma 

cesta de frutas com pontos] ou essa [mostrando a atividade de “desenho livre” 

explorando a técnica do ponto]. Qual foi a atividade que ele gostou mais de fazer? 

(PF1). 

 

Os recortes apresentados ilustram que PF1, conhece superficialmente as ações da 

Proposta Triangular, trabalha com elas em momentos estanques, mas não o faz na perspectiva 

do diálogo entre as ações. 

Segundo Amaral (2010, p. 145) a formação de professores(as) para atuarem com o 

Ensino da Arte precisa dar “subsídios para a reflexão da prática em arte, para torná-la 

importante para o ensino-aprendizagem”. 

A partir dessa consideração inferimos que, mesmo trabalhando a imagem da obra de 

arte, a perspectiva adotada por PF1 é modernista, pois pauta suas aulas no desenvolvimento e 

na exploração de cada etapa e da técnica, enfocando mais o fazer e as habilidades. A leitura de 

imagem, como percebemos no relato de algumas de suas vivências, é negligenciada ou 

trabalhada superficialmente. No recorte citado, percebemos uma má compreensão da 

contextualização, quando é feita apenas na perspectiva da pesquisa sobre o artista e a técnica 

utilizada por ele. Também destacamos que esse sujeito afirma a importância de se trabalhar, 

ver e ler imagens de obras de artistas pernambucanos, mas percebemos que não faz menção a 

artistas contemporâneos; utiliza artistas renomados da arte pernambucana, mas não menciona 

a importância de se perceber a arte além do que está exposto nos museus e galerias. Isso nos 

leva também a perceber em PF1 aproximação com a perspectiva tradicional, que valida 

apenas o que já está consagrado como arte. 

Constatamos, então, que a visão de Ensino da Arte de PF1, com enfoque nas Artes 

Visuais, é uma visão distorcida ou uma má interpretação, uma vez que 

desconsidera/nega/silencia as possibilidades de construção que esse referencial nos propõe, 

limitando a aula ao fazer e ao “pensar” a partir de algo já pronto, fechado. Não podemos 

deixar de destacar também que as atividades propostas por esse sujeito são retiradas de um 

livro didático, em formato de manual, indicado para crianças do Ensino Fundamental I. 

Deduzimos, pois, que, mesmo PF1 conhecendo leituras e autores que discutem o 

Ensino de Arte, não os retoma ao trabalhar com os(as) estudantes, pois dá um enfoque mais 

prático à disciplina. Essa postura nos permite pensar que, para esses(as) futuros docentes, o 

Ensino de Arte, sem uma profunda reflexão teórica, sem o estudo de seus fundamentos, torna-
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se vazio, um manual de atividades para ser aplicado na escola, sem que haja a compreensão 

mais ampla deste campo. 

Quanto ao material disponibilizado para os(as) estudantes, o professor formador da 

IES federal afirmou que não utiliza todos os livros que constam no programa da disciplina, 

pois os mesmos não constam na biblioteca da instituição. Então, diz que prefere buscar e 

indicar artigos disponibilizados na rede mundial de computadores. 

Com relação a esse aspecto, podemos afirmar que a professora formadora da IES 

estadual deixa claro que não possui conhecimentos suficientes para ser responsável pela 

disciplina relacionada ao Ensino da Arte, pois ainda não conhece com profundidade alguns 

aspectos importantes para a formação nessa área. 

Ao relatarem de forma mais detalhada a dinâmica que vêm dando à disciplina, os três 

sujeitos afirmam que, de modo geral, não obedecem ao planejamento elaborado inicialmente 

e, geralmente, não conseguem contemplar os conteúdos. Alegam que os(as) estudantes não 

gostam de ler sobre o assunto, não apresentam interesse ou preferem atividades práticas. 

Também emerge das falas dos(as) professores(as) formadores(as) a visão que estes(as) têm de 

que os(as) estudantes não conseguem acompanhar as discussões, ou que o tempo não é 

suficiente para desenvolver um trabalho que possibilite discutir questões fundamentais nesse 

campo. É o que podemos perceber na fala selecionada da professora formadora da IES 

estadual e abaixo registrada: 

 

 

Até agora foi só História da Arte mesmo, né? Então é, eu penso que, é, nessa 

introdução é necessário mais uma, além do pensar o desenvolvimento da arte na 

humanidade, e aí a História da Arte em si, eu procurei levar visualizações, né? 

Então, algumas imagens que elas pudessem visualizar, pudessem falar dessa 
construção da arte na humanidade. Então eu preparei slides, eu até fiquei super, 

fiquei assim, eu perder quatro aulas, entende, quatro aulas, então foi um mês 

praticamente. Isso me assustou, porque eu fiquei pensando, assim, que ainda tem pra 

trabalhar e pra fazer, e, outra coisa me preocupa muito: como a gente vai trabalhar 

essas aulas práticas. Porque a gente precisaria de no mínimo 4 aulas, visto que têm 

coisas que é interessante que faça, depois faça um trabalho manual e, assim, 45 

minutos é impossível (PF3). 

 

Eu queria mais que elas participassem e aproveitassem aquele tempo ali para 

construir mesmo, um conhecimento que elas pudessem por em prática. Mas até 

agora com essa introdução da arte, não sei, não sei te falar por quê, mas eu fiquei 

muito tempo falando sozinha, entendesse? (PF3). 

 

A partir dessas reflexões, somos levadas a perceber que as práticas dos três sujeitos 

revelam um distanciamento da concepção de Ensino da Arte como conhecimento. Esses(as) 

sujeitos atuam numa perspectiva tradicional e modernista, mesmo trazendo em alguns 

momentos em suas falas alguns aspectos da perspectiva pós-moderna. Assim, distanciam-se 
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do debate proposto pelos estudiosos das Teorias Críticas e Pós-Críticas e das discussões de 

Barbosa (1998, p. 19), segundo a qual, para que haja educação nesse campo, é preciso 

“desenvolver a auto-expressão, apreciação, decodificação e avaliação dos trabalhos 

produzidos por outros, associados à contextualização histórica”. Voltando-nos para a 

formação de professores(as), implica permitir não apenas um crescimento pessoal dos sujeitos 

da formação, mas reflete, sobretudo, na formação de sujeitos conhecedores da própria cultura 

e preparados para o trabalho, para atuar com esse campo de conhecimento nos mais variados 

espaços de educação formal e não formal. 

Em nossa análise também foi possível perceber que ainda existem fronteiras entre a 

arte erudita e a arte popular. As poucas imagens percebidas nas observações realizadas eram 

de artistas consagrados da arte clássica e da arte pernambucana. Isso nos permite afirmar que, 

nas ementas, nos programas, nas falas dos sujeitos e nas observações dos(as) professores(as) 

formadores(as), ainda resiste o silenciamento das diferentes formas de produção de arte e dos 

produtos da indústria cultural. 

Sobre esse silenciamento, Efland (2008) ressalta que os(as) educadores não podem 

negar as possibilidades de ler/ver/perceber criticamente o mercado cultural, para entender os 

aspectos ideológicos que esses produtos trazem e o que destroem ou modificam nas culturas e 

identidades. Assim, fazendo as transposições para o contexto da formação de professores(as) 

que irão atuar em diferentes campos da educação, podemos inferir que trabalhar as 

possibilidades de perceber criticamente essas imagens é contribuir para o olhar crítico desses 

sujeitos, possivelmente provocando mudanças em suas formas de pensar, perceber e 

selecionar as imagens de arte, da mídia, do cotidiano em que irão transitar em suas ações 

futuras. 

Destarte, a análise nos possibilitou perceber que existem várias concepções que 

transitam na formação inicial de professores(as) dos cursos investigados, indo da concepção 

tradicional à concepção pós-moderna. Os documentos – Projetos Políticos Pedagógicos e 

ementas – comungam com a concepção de Ensino da Arte como conhecimento, enquanto os 

Programas das disciplinas transitam entre essa concepção e a modernista. As falas dos sujeitos 

da pesquisa revelam uma aproximação com a concepção de Ensino da Arte como 

conhecimento, no entanto outros profissionais da formação ainda veem esse campo a partir de 

uma perspectiva modernista e tradicional. As ações dos(as) professores(as) formadores(as) 

revelam um distanciamento da concepção pós-moderna e inserem esses sujeitos na 

perspectiva tradicional e modernista. Para essas reflexões, destacamos o seguinte conceito de 

formação de Marilena Chauí:  
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Podemos dizer que há formação quando há obra de pensamento e que há obra de 

pensamento quando o presente é apreendido como aquilo que exige de nós o 
trabalho da interrogação, da reflexão e da crítica, de tal maneira que nos tornamos 

capazes de elevar ao plano do conceito o que foi experimentado como questão, 

pergunta, problema, dificuldade (CHAUÍ, 2003, p. 12 apud OLIVEIRA, 2010, p. 

47).  

 

Assim, podemos inferir que, nos cursos investigados, não existe apenas uma 

concepção de Ensino da Arte; várias são as concepções que transitam na formação inicial em 

Pedagogia das IES investigadas, no entanto a concepção de Ensino da Arte como 

conhecimento ainda se constitui uma utopia na formação de professores(as) na e para a 

contemporaneidade, uma vez que as ações dos(as) professores(as) formadores(as) ainda estão 

pautadas em concepções cristalizadas e reproduzem um Ensino da Arte marcado pela 

historicidade desse campo, distanciando-se dos aspectos presentes nas discussões mais atuais 

da formação e, principalmente, da concepção de formação humana. 

Também não podemos deixar de destacar que a pesquisa nos possibilitou reconhecer o 

avanço e as conquistas do espaço do Ensino da Arte na formação inicial de professores(as), no 

entanto várias lacunas ainda são evidenciadas e nos mostram a necessidade de continuar 

olhando criticamente para essa inserção. 
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O estudo por nós realizado teve como objetivo geral compreender o Ensino da Arte na 

Formação Inicial do(a) Pedagogo(a) em Instituições do Ensino Superior do Estado de 

Pernambuco, sendo elencados como campos de investigação três universidades: uma 

instituição privada, uma pública federal  e uma pública estadual. 

Nosso estudo sustentou-se em alguns eixos fundantes traduzidos pelas escolhas 

teóricas que contribuíram para estruturar nossa compreensão acerca dos campos 

contemplados nele: a formação inicial de professores(as) e o Ensino da Arte. 

Sobre o primeiro eixo, adotamos a perspectiva da formação trazida por Freire (2007a, 

2008) e Souza (2001), para quem, por sermos inacabados, estamos em um processo constante 

de formação no qual a formação inicial é apenas parte. Dentro dessa concepção de formação, 

voltamo-nos especificamente para a perspectiva da formação humana de futuros 

professores(as), uma vez que entendemos que esses sujeitos irão contribuir também para a 

formação de outros tantos sujeitos inacabados. 

Também contribuindo para estruturar nossa discussão acerca da formação de 

professores(as), elegemos o debate crítico trazido por autores como Giroux (1996, 1997), 

Nóvoa (1992, 1999) e Zeichner (1992, 1993), dentre outros. Esses autores contribuíram para 

ampliar nosso olhar acerca da formação de professores(as) numa perspectiva que se opõe à 

dominante no campo educacional brasileiro, pois com eles estabelecemos um diálogo acerca 

da importância do paradigma crítico/reflexivo para o campo da formação inicial de 

professores(as). 

No que se refere ao segundo eixo que estruturou a presente pesquisa, o Ensino da Arte, 

buscamos uma interlocução com autores(as) que discutem esse campo como conhecimento, 

mas, para isso, não desconsideramos a discussão sobre as concepções de Ensino da Arte que 

transitaram na historicidade do mesmo e que nos dias atuais ainda transita no campo da 

educação, pois resiste em práticas, discursos e ações cristalizadas. 

Adotando o debate teórico supracitado como referência e a partir do objetivo 

delineado, fomos levadas a buscar uma compreensão a partir de vários aspectos que 

contribuíram para ampliar nosso olhar acerca do campo no qual imergimos. Para isso, 

direcionamos nosso olhar para os documentos que estruturam e amparam os cursos de 

Pedagogia e o Ensino da Arte (Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos investigados, 

ementas e programas das disciplinas), considerando também o debate legal (DCN/Pedagogia, 

legislação vigente). Também buscamos analisar o objeto do nosso estudo a partir das falas dos 

sujeitos que colaboraram com a pesquisa e das observações dos(as) professores(as) 

formadores(as). 
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Assim, nosso percurso investigativo esteve envolvido em um processo contínuo de 

busca de aproximações e distanciamentos entre os elementos que o constituem e que foram 

organizados a partir das duas categorias por nós elencadas: “A formação de professores(as) 

nos cursos de Pedagogia: um olhar sobre IES do Estado de Pernambuco”; e, “O Ensino da 

Arte na formação inicial de professores(as): concepções reveladas”. 

Em nossas análises, percebemos que o Ensino da Arte tem seu espaço garantido no 

currículo formal das IES investigadas, o que denota a existência de uma aproximação entre o 

debate legal que norteia os cursos de Pedagogia, a discussão acerca da formação de 

professores(as) na perspectiva crítica e pós-crítica, e os documentos que estruturam os cursos 

investigados. No entanto, a pesquisa também nos revelou aspectos da Teoria Tradicional. 

Dentre eles, destacamos o espaço/carga horária destinada ao Ensino da Arte em duas das três 

IES investigadas. Assim, podemos afirmar que o Ensino da Arte nas Instituições de Ensino 

Superior do Estado de Pernambuco investigadas ainda é tratado como campo de 

conhecimento hierarquicamente menor, corroborando com sua historicidade no contexto 

educacional brasileiro. 

 Quanto à concepção de formação, percebemos que os documentos e as falas dos 

sujeitos das três IES investigadas dialogam com o debate contemporâneo e reconhecem o 

Ensino da Arte como necessário à formação de professores(as). Apontam, pois, para uma 

perspectiva humanizadora que reconhece a importância de a formação inicial voltar-se para a 

formação de sujeitos críticos e transformadores dos contextos em que irão atuar. No entanto, 

as práticas dos(as) professores(as) formadores(as) que atuam no Ensino da Arte nas IES 

investigadas distanciam-se dessa perspectiva e aproximam-se de uma formação que não 

estimula a criticidade, a percepção do sujeito e da cultura que o circunda, além de 

negligenciarem a reflexão sobre os fundamentos do Ensino da Arte; logo, não promovem a 

transformação. 

 Outro aspecto evidenciado pela investigação se refere à tríade ensino, pesquisa e 

extensão, elementos indissociáveis à formação oferecida pelo tipo de organização acadêmica 

investigada: universidades. Assim, mesmo estando garantidas nos documentos que norteiam a 

formação inicial nos cursos de Pedagogia investigados, as IES não vêm contemplando 

pesquisas na área do Ensino da Arte. Ao mesmo tempo, os(as) professores(as) formadores(as) 

não estimulam a pesquisa no contexto da sala de aula como mobilizadora de debates e/ou 

reflexões que envolvam esse campo do conhecimento. Também não foi percebida a 

participação dos(as) estudantes em pesquisas que possibilitem um diálogo entre a dimensão 
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teórica e a dimensão prática do Ensino da Arte, seja nas disciplinas investigadas, seja nos 

Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Os achados nos permitiram perceber que existe um distanciamento entre o ensino e a 

pesquisa no campo do Ensino da Arte, nas três IES investigadas, aspecto enfatizado pela 

sobrecarga de trabalho dos(as) professores(as) formadores(as). Uma vez que nenhum desses 

sujeitos trabalham nas universidades em regime de dedicação exclusiva, são levados a se 

dedicarem também a outros espaços, ao mesmo tempo em que, nas IES, estão 

sobrecarregados(as) de disciplinas. Destarte, este estudo nos aponta para a necessidade de 

refletir sobre a o regime de contratação dos(as) professores(as) nessas instituições, a fim de 

possibilitar uma melhor e maior inserção desses(as) profissionais, uma participação mais 

efetiva na(s) disciplina(s) pela(s) qual(ais) são responsáveis. 

 Quanto à extensão, a pesquisa nos apontou a necessidade de uma imersão em maior 

profundidade nos campos investigados com o objetivo de compreender como vem 

acontecendo ao longo do curso, se vem contemplando atividades relacionadas ao Ensino da 

Arte, bem como o envolvimento dos(as) estudantes e dos(as) professores(as) formadores(as) 

investigados com esse tipo de atividade. 

 Aprofundando nosso olhar em direção ao Ensino da Arte, percebemos que nas três IES 

esse campo de conhecimento, mesmo sendo considerado essencial para a formação inicial de 

professores(as), sobretudo pelos gestores dos cursos e pelos(as) professores(as) 

formadores(as) investigados(as), não vem recebendo apoio por parte dos coordenadores(as). 

Assim, o estudo apresentou que existe um distanciamento e um descompasso entre o apoio da 

coordenação e as necessidades reais que os(as) professores(as) formadores(as) têm para atuar 

nesse campo. Ou seja, compreendemos que o contexto da docência, nas universidades 

investigadas, tanto as públicas como a privada, não tem contribuído para a melhoria da 

qualidade do ensino na área de conhecimento pesquisada, principalmente não favorece o 

trabalho orientado pela perspectiva do Ensino da Arte como conhecimento. 

 Ao analisarmos as vivências/experiências dos sujeitos com a arte, pudemos perceber 

que todos(as) os colaboradores da pesquisa possuem experiências vivenciadas em diferentes 

contextos espaço/temporais que caracterizam esse campo. Mais especificamente quanto às 

experiências relacionadas à docência no campo do Ensino da Arte, sobretudo na educação 

básica, percebemos que apenas o professor da Instituição Federal não possui essa experiência. 

Partindo do pressuposto de que a reflexão sobre as experiências vividas contribuem 

para ressignificar as próximas práticas e, consequentemente, para mudar nossa forma de 

pensar, então a análise sobre as experiências dos sujeitos nos levou a compreender que 
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ocorreram algumas mudanças entre a concepção de Ensino da Arte revelada nos contextos 

apresentados nas experiências vivenciadas pelos mesmos e a concepção revelada em suas 

falas. Isso nos leva a afirmar que, as falas dos sujeitos, transitam a concepção de Ensino da 

Arte modernista e a concepção pós-moderna, pois, ao mesmo tempo em que destacam a 

importância do Ensino da Arte para a sensibilização, para o despertar para a arte, também 

destacam a importância desse campo para conhecer as diferentes formas e produções 

culturais, para contribuir no processo formativo dos futuros docentes, não apenas para que 

eles ministrem aulas de Artes, mas para ampliar as possibilidades de dialogar e perceber 

outros campos do conhecimento. 

No entanto, as observações realizadas evidenciaram que na prática dos sujeitos existe 

um distanciamento da concepção de Ensino da Arte como conhecimento, aspecto revelado em 

suas falas, prevalecendo na prática, a concepção de Ensino da Arte modernista e a concepção 

tradicional. A fim de aprofundar a observação sobre esse aspecto, a análise aponta para a 

necessidade de investigar as relações, experiências e vivências que os(as) professores(as) 

formadores(as) construíram e constroem com esse campo do conhecimento e as influências 

delas para sua prática docente. 

 Também emerge de nossa análise a importância dada pelos sujeitos investigados para 

as possibilidades de conhecer e ver arte, frequentar espaços expositivos, teatros, cinema, ouvir 

música e conhecer diferentes produções artísticas. Isso nos indica a necessidade de investigar 

com maior profundidade o espaço que essa vivência com as diferentes formas de arte tem tido 

na formação inicial de professores(as) nos cursos de Pedagogia, assim como também nos 

indica a necessidade de compreender como os futuros docentes têm-se envolvido e/ou 

participado das diferentes produções culturais. 

 Ao buscar compreender como a(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte vem 

contribuindo para a formação de futuros docentes, percebemos que existe um distanciamento 

entre o que indicam os documentos que estruturam os cursos de Pedagogia investigados e o 

que acontece no currículo em ação. De modo geral, o tempo destinado a esse campo não tem 

contribuído para que exista um debate ampliado acerca do mesmo. 

Neste estudo também ficaram evidentes as limitações dos(as) professores(as) 

formadores(as) para atuarem com essa área do conhecimento. Tanto a fala dos 

coordenadores(as), quanto as narrativas e as ações dos professores(as) observadas revelam 

que existe um distanciamento entre o que está escrito nos documentos, o que esses(as) 

profissionais falam sobre o Ensino da Arte e como essas falas se revelam nas práticas. 
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Ao analisarmos a relação entre teoria e prática, percebemos que os documentos 

mantêm um diálogo estreito com o debate atual. Ao mesmo tempo, verificamos que os 

sujeitos revelam em suas falas, conhecimentos acerca da concepção do Ensino da Arte como 

conhecimento. No entanto isso não foi observado nas ações desses profissionais, fato revelado 

pelas experiências das práticas apresentadas em suas narrativas e confirmadas nas 

observações realizadas. Assim, o diálogo entre teoria e prática nas disciplinas relacionadas ao 

Ensino da Arte distancia-se do que está posto no currículo formal, e o Ensino da Arte que se 

revela no currículo em ação está ligado às concepções tradicional e modernista. 

 Assim, ratificamos que a concepção de Ensino da Arte como conhecimento, e mais 

especificamente, o debate orientado pelas ações da Abordagem Triangular, vem sendo 

contemplado superficialmente ou negligenciado na formação inicial dos cursos investigados e, 

mesmo os(as) professores(as) formadores(as) conhecendo o debate sobre esse campo, a 

prática vivenciada distancia-se de uma concepção pós-moderna de Ensino da Arte e traz fortes 

indicativos de que esse campo do conhecimento não vem preparando o futuro docente para 

atuar com o mesmo, tampouco para compreender sua importância para o processo formativo 

de uma maneira mais ampla. 

 Esse aspecto analisado traz indicativos da necessidade de uma investigação mais 

aprofundada acerca da prática docente dos(as) professores(as) que atuam no Ensino da Arte 

nos cursos de Pedagogia, a fim de buscar compreender com maior profundidade como se 

estruturam suas práticas. Também nos indica a necessidade de buscar perceber como os(as) 

estudantes da formação inicial percebem o Ensino da Arte nos cursos investigados e as 

contribuições que a(s) disciplina(s) relacionada(s) a esse campo do conhecimento traz para 

sua prática e para sua maneira de pensar sobre a educação de uma forma mais ampla. 

 Não podemos nos esquivar de mais uma reflexão que se ergue ao final deste estudo, a 

necessidade de pensar sobre a polivalência em arte como sendo um dos aspectos que a 

formação inicial tem exigido do(a) professor(a) responsável pela(s) disciplina(s) 

relacionada(s) ao Ensino da Arte. Ao mesmo tempo em que as linguagens artísticas vêm 

ganhando espaço na formação inicial nos campos específicos – Artes Visuais, Dança, Música 

e Teatro –, a formação inicial nos cursos de Pedagogia, de modo geral, conta com um(a) 

professor(a) para trabalhar com o Ensino da Arte, cuja riqueza advinda dos debates que cada 

linguagem pode fomentar já nos indica que esse aspecto precisa ser repensado, pois é inviável 

contemplar tantas discussões e especificidades em um número reduzido de disciplinas e de 

carga horária. Assim, somos levadas a concordar com Pimentel (2010, p. 183), para quem “é 

preciso que os cursos de formação de educadores infantis e de professores dos anos iniciais do 
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ensino fundamental tenham em seu corpo docente professoras especialistas nas diversas áreas 

de expressão artística e carga horária suficiente para que ocorra esse aprofundamento”. 

Dada a incompletude deste estudo e diante de tantas especificidades que o Ensino da 

Arte, aqui sendo abordado apenas pelas Artes Visuais, surgem alguns questionamentos para 

fomentar reflexões e posteriores pesquisas: 

 Até quando os(as) pedagogos(as) serão cada vez mais responsáveis por tantas 

demandas no contexto do ensino formal e não formal? 

 Estaria o Ensino da Arte, no currículo da formação inicial em Pedagogia, apenas 

para o cumprimento de imposições legais e teríamos que admitir que estamos 

diante de um “silenciamento revelado” do Ensino da Arte? 

 Não estamos diante de um contexto em que o Ensino da Arte precisa ser 

(re)pensado para que essa formação de fato prepare o(a) professor(a) para atuar 

com o mesmo em uma perspectiva pós-crítica que promova a criticidade, o 

exercício do olhar para os diferentes contextos culturais que nos circundam e 

constituem, para o questionamento das identidades que se forjam nas imposições 

de padrões culturais que transitam hoje no nosso cotidiano? 

 Não teríamos que repensar para qual Ensino da Arte a formação inicial em 

Pedagogia vem formando, uma vez que habilita o(a) profissional com essa 

formação para ser o(a) professor(a) de Artes na escola, nos contextos em que 

poderão atuar? 

 Ainda considerando que o(a) pedagogo(a) poderá atuar em níveis da Educação 

Básica com o Ensino da Arte, conforme lhe habilita a legislação vigente. Então, 

qual o espaço que os conhecimentos aprofundados em História da Arte, ateliês, 

estética, dentre outros, tão importantes ao(a) professor(a) que irá atuar nesse 

campo do conhecimento tem ou precisa ter na formação inicial em Pedagogia? 

 Considerando que o campo do Ensino da Arte, além das Artes Visuais, engloba 

também as demais linguagens da arte (música, teatro e dança), como as 

especificidades dessas áreas são tratadas na formação inicial em Pedagogia?  

 Assim, podemos afirmar que, ao tentarmos compreender como o Ensino da Arte vem 

sendo considerado na formação inicial de professores(as) em Instituições do Ensino Superior 

do Estado de Pernambuco, percebemos que algumas conquistas já se esboçam, no entanto a 

realidade nos mostra que ainda há muito o que avançar no que se refere a esse campo de 

conhecimentos. A discussão do Ensino da Arte como conhecimento nos cursos de Pedagogia 
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investigados ainda se constitui incipiente e precisa ser fortalecida por meio de debates, 

reflexões que envolvam não apenas o(s) professor(a) da(s) disciplina(s) relacionada a esse 

campo, mas todos(as) os sujeitos da formação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL DO(A) PROFESSOR(A) 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Pesquisadora: Fabiana Souto Lima Vidal 

Professora Orientadora: Drª. Clarissa Martins de Araújo 

Entrevistados: Professores(as) das disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte. 

Data: 

 

 Prezado(a) Professor(a), 

 

 Na condição de aluna do Mestrado em Educação - UFPE, no núcleo de Formação de 

Professores e Prática Pedagógica venho desenvolvendo uma pesquisa sobre “O Ensino da 

Arte na Formação Inicial em Pedagogia”, sob orientação da Professora Doutora Clarissa 

Martins de Araújo. 

 Com este propósito solicitamos sua participação no que se refere a responder o 

questionário abaixo. É importante destacar que seus dados pessoais serão tratados com 

respeito e sigilo ético. 

 Agradecemos sua colaboração, participação e disponibilidade e nos colocamos à 

disposição para esclarecimentos ou diálogos que se façam necessário. 

 Atenciosamente, 

 

__________________________________ 

Fabiana Souto Lima Vidal 

Mestranda em Educação – UFPE 

 

_________________________________ 

Prof. Drª. Clarissa Martins de Araújo 

Orientadora - UFPE 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

 

a) Nome completo: __________________________________________________________ 
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b) Idade: _______________ Sexo: _____________ Estado Civil: ______________________ 

c) Telefone Residencial: _____________________ Celular: __________________________ 

d) E-mail: __________________________________________________________________ 

(Sua identificação será utilizada apenas para contatos posteriores, caso se faça necessário, em 

momento algum, será divulgada no trabalho ou em qualquer outra forma de apresentação do 

mesmo) 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR / GRADUAÇÃO 

 

a) Curso: ___________________________________________________________________ 

b) Instituição: _______________________________________________________________ 

c) Ano de conclusão: _________________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR / PÓS-GRADUAÇÃO 

 

a) Especialização (   ) Em: _____________________________________________________ 

b) Mestrado (   ) Em: __________________________________________________________ 

c) Doutorado (   ) Em: _________________________________________________________ 

 

3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

a) Instituição de Ensino Superior: _______________________________________________ 

b) Tempo que atua na IES: _____________________________________________________ 

c) Disciplina(s) que leciona nesta IES: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Tempo que atua com esta disciplina: ___________________________________________ 

e) Atua em mais de uma Instituição de Ensino Superior?  SIM (   )  NÃO (   ) 

f) Atua/atuou em algum nível da Educação Básica? SIM (   )   NÃO (   ) 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS DOS(AS) PROFESSORES(AS) 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Pesquisadora: Fabiana Souto Lima Vidal 

Professora Orientadora: Drª. Clarissa Martins de Araújo 

Entrevistados: Professores(as) das disciplinas relacionadas ao Ensino da Arte. 

Data: 

 

 

a) Qual a sua experiência com a Arte? 

b) Como foi a experiência com a Arte em sua formação? 

c) Você acha que essas experiências contribuem para a sua prática docente hoje? Como? 

d) Qual a sua relação com a disciplina relacionada ao Ensino da Arte? 

e) Em sua opinião, como você vê o Ensino da Arte nos Cursos de Pedagogia? 

f) Como você elabora suas aulas? 

g) Poderia me descrever como são as suas aulas? Fale um pouco sobre elas. 

h) Como elege os conteúdos que serão trabalhados? 

i) Como os outros profissionais do Curso de Pedagogia vêem sua disciplina? 

j) Como sua disciplina pode contribuir na Formação de Professores? 

k) O que você faz na sala de aula? Como gosta de desenvolver seu trabalho? 

l) Como funciona a avaliação da disciplina? 

m) Como sua disciplina pode contribuir para a prática dos(as) futuros professores(as)? 

Poderia exemplificar essa contribuição? 

n) Qual a fundamentação teórica adotada em sua prática docente? 
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APÊNDICE C – MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA OS(AS) 

COORDENADORES(AS) 

  

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Pesquisadora: Fabiana Souto Lima Vidal 

Professora Orientadora: Drª. Clarissa Martins de Araújo 

Entrevistados: Coordenadores(as) dos Cursos de Pedagogia pesquisados. 

Data: 

 

 Prezado(a) Coordenador(a), 

 

 Na condição de aluna do Mestrado em Educação - UFPE, no núcleo de Formação de 

Professores e Prática Pedagógica venho desenvolvendo uma pesquisa sobre “O Ensino da 

Arte na Formação Inicial em Pedagogia”, sob orientação da Professora Doutora Clarissa 

Martins de Araújo. 

 Com este propósito solicitamos sua participação no que se refere a responder o 

questionário abaixo. É importante destacar que seus dados pessoais serão tratados com 

respeito e sigilo ético. 

 Agradecemos sua colaboração, participação e disponibilidade e nos colocamos à 

disposição para esclarecimentos ou diálogos que se façam necessário. 

 Atenciosamente, 

 

__________________________________ 

Fabiana Souto Lima Vidal 

Mestranda em Educação – UFPE 

 

_________________________________ 

Prof. Drª. Clarissa Martins de Araújo 

Orientadora - UFPE 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

 

a) Nome completo: __________________________________________________________ 
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b) Idade: _______________ Sexo: _____________ Estado Civil: _____________________ 

c) Telefone Residencial: _____________________ Celular: __________________________ 

d) E-mail: __________________________________________________________________ 

(Sua identificação será utilizada apenas para contatos posteriores, caso se façam necessários, 

em momento algum, será divulgada no trabalho ou em qualquer outra forma de apresentação 

do mesmo) 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR / GRADUAÇÃO 

 

a) Curso: __________________________________________________________________ 

b) Instituição: _______________________________________________________________ 

c) Ano de conclusão: _________________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR / PÓS-GRADUAÇÃO 

 

a) Especialização (   ) Em: _____________________________________________________ 

b) Mestrado (   ) Em: _________________________________________________________ 

c) Doutorado (   ) Em: ________________________________________________________ 

 

3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

a) Instituição de Ensino Superior: _______________________________________________ 

b) Tempo que atua na IES: ____________________________________________________ 

c) Leciona alguma disciplina(s) nesta IES?  NÃO (   )  SIM (   ) 

Qual/quais? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) Tempo que atua na coordenação: _____________________________________________ 

e) Atua em mais de uma Instituição de Ensino Superior?  SIM (   )  NÃO (   ) 

f) Atua/atuou em algum nível da Educação Básica? SIM (   )   NÃO (   ) 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS DOS(AS) COORDENADORES(AS) 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Pesquisadora: Fabiana Souto Lima Vidal 

Professora Orientadora: Drª. Clarissa Martins de Araújo 

Entrevistados: Coordenadores(as) dos Cursos de Pedagogia pesquisados. 

Data: 

 

 

a) Como você vê o Ensino da Arte nos Cursos de Pedagogia? 

b) Qual a sua contribuição no Curso de Pedagogia no que se refere a(s) disciplina(s) 

relacionada(s) a esta área do conhecimento? 

c) Como o Ensino da Arte vem sendo pensado no Curso de Pedagogia? 

d) Qual o aporte teórico norteador da(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte? 

e) Como os profissionais deste curso vêem o Ensino da Arte? 

f) Como o senhor(a) intervém para estimular, acompanhar e apoiar as ações do docente 

responsável pela(s) disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte? 

g) Como pensa que o Ensino da Arte pode contribuir na formação de professores? 

h) Como o Ensino da Arte pode contribuir para a prática de futuros professores? Poderia dar 

exemplos dessa contribuição? 

i) Como se deu o processo de reformulação da matriz curricular e a inserção da(s) 

disciplina(s) relacionada(s) ao Ensino da Arte no curso de Pedagogia desta Instituição? 
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APÊNDICE E – QUADRO PARA ANÁLISE DE EMENTAS E PROGRAMAS DAS 

DISCIPLINAS DAS IES INVESTIGADAS 

 

I1 I2 I3 
EMENTA: Estudo da arte como 
construção histórico-social e 

manifestação humana e da sua 

inserção na educação escolar, 

enfatizando as dimensões 
estética, artística e pedagógica 

no ensino-aprendizagem das 

diferentes linguagens (artes 
visuais, dança, música e teatro) 

como um dos desafios de 

educar na e para 

contemporaneidade 
(ED1/IES1). 

 

EMENTA: Estudo dos 
fundamentos históricos e 

filosóficos da arte-educação. 

Conhecimento das diferentes 

modalidades de Arte (arte 
visual, música, dança e teatro). 

Estudo das técnicas e materiais 

específicos das diversas 
linguagens artísticas 

(ED2/IES2). 

 

EMENTA: O significado de 
Arte em Educação focalizando 

a especialidade da área e 

definindo seus contornos. 

Características inerentes ao 
fenômeno artístico. Histórico do 

ensino da Arte no Brasil – a 

formação e atuação dos 
professores, às políticas 

educacionais, e os enfoques 

filosóficos, pedagógicos e 

estéticos. A Arte como objeto 
de conhecimento - produção, 

fruição e reflexão (ED6/IES3). 

CONTEÚDO PD1/IES1: 
A Linguagem Visual 

1. A imagem visual 

1.1 Os elementos da linguagem 

visual (ponto, linhas, figuras, 
textura, cor, superfície, luz, 

formas) 

1.2 Combinando os elementos 
da linguagem visual 

2. Fazer e olhar imagens 

2.1 Desenho, pintura, gravura, 
escultura (modelagem), 

colagem, fotografia, cinema, 

arquitetura e design. 

A Música e a Dança 
1. Os sons e a música 

2. Compor, interpretar e escutar 

música 
3. O corpo na dança 

4. Interpretar, improvisar, compor 

e assistir à dança 
Teatro 

1. Representar 

2. A obra de Teatro 

3. A construção do espetáculo 
4. A apreciação do espetáculo 

CONTEÚDO PD2/IES2: 
1. Finalidades do Ensino da 

Arte 

1.1 Competências do professor 

de Arte  
1.2 Histórico do Ensino da Arte 

1.3 Metodologia para o Ensino 

da Arte: Abordagem Triangular 
2. História da Arte 

2.1 História da Arte Geral 

2.2 História da Arte no Brasil 
3. Modalidades da Arte  

4. Materiais e Técnicas para as 

diferentes linguagens 

5. Elaboração de Plano de 
Ensino em Arte 

 

 

 

 

 

  


