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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender o processo de construção de saberes 

docentes dos professores de Arte, em sua prática pedagógica, voltada para as séries finais do 

Ensino Fundamental do sistema de educação do Estado de Pernambuco. A investigação foi 

realizada com cinco professoras de Arte, com formação em diferentes áreas do conhecimento 

(Educação Artística; Letras; Teologia e Pedagogia), cuja atuação acontece em escolas da 

jurisdição da Regional de Educação Sul (GRE Sul) localizadas nos bairros da Iputinga, Torre e 

Ipsep. Os dados para análise foram colhidos em entrevistas com as docentes e aplicação de 

questionários por escrito. Partimos do pressuposto de que os professores de Arte constroem, na 

práxis pedagógica, saberes capazes de ressignificar a própria prática do ensino, no espaço da sala 

da aula. Em sendo assim, procuramos identificar que saberes são mobilizados pelos professores 

de Arte na ação pedagógica; e em seguida analisamos as concepções sobre ensino de Arte e as 

relações entre os saberes específicos do professor de Arte no cotidiano da sala de aula. A análise 

dos dados indicou que as professoras de Arte que não possuem formação (inicial e continuada) 

específica para o ensino de Arte na escola, atribuem importância a esse conhecimento, 

desenvolvem e reproduzem concepções e práticas de ensino, fundamentadas, em parte, nas 

experiências pessoais, e, geralmente, nos saberes trazidos de uma formação inicial, ainda que 

eles se manifestem com ausência de uma consciência crítica a respeito do próprio trabalho 

pedagógico, sem embargo do esforço e da dedicação que demonstram para com exercício da 

profissão. No caso das professoras de Arte que possuem formação específica para o ensino de 

Arte na escola, essa construção de novos saberes sobre suas práticas surge da busca constante da 

articulação teoria e prática/prática e teoria, sob a égide da crítica e da contextualização desses 

saberes. Neste estudo evidenciou-se que o professor de Arte necessita de conhecimentos teórico-

metodológicos e do domínio de uma linguagem específica, que se apresentam como recursos 



fundamentais para a ação pedagógica na sala de aula. Por fim, compreendemos que o processo 

de construção de saberes docentes dos professores de Arte vêm se constituindo a partir de uma 

realidade oferecida pela escola, que tem refletido o modo como um ensino de Arte vem sendo 

tratado pelos órgãos oficiais de ensino, ou seja, existe uma preocupação com a presença e 

democratização do ensino de Arte, nas escolas públicas, entretanto, não há um investimento 

relacionado a forma como esse ensino está sendo construído. Acreditamos que através de uma 

formação crítica a respeito dos conceitos formais de cada linguagem artística, específica ao 

domínio do professor de Arte, e estando ela atrelada a fatores sociais e históricos voltados para a 

compreensão da prática pedagógica, oriunda de uma formação superior direcionada para o 

ensino de Arte, a escola pública poderá se aperfeiçoar, no sentido de ser o âmbito ideal dos 

processos de construção de saberes docentes elaborados pelos seus professores de Arte, em sua 

prática docente. 

Palavras-chaves: Ensino de Arte; Saberes Docentes; Saberes dos professores de Arte.  

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to understand the knowledge construction process of elementary School (last 

classes) Art teacher from the educational system of Pernambuco state in their practical 

teaching. The investigation was developed with five Art teachers graduated in different areas 

of knowledge (Artistic Education – Plastics´ and Scenics´ Arts - ; words and Nurse; Theology 

and Pedagogy – superior course) who are acting in the South Education regional jurisdiction 

(GRE Sul) schools which are located in Iputinga, Torre and Ipsep district. The research had 

the support of interview and questionary. According to the presupposition that the Art 

teachers constructs, in their teaching practice, knowledges that brings news meanings to the 

teaching practice in the class space. We made an analysis looking for knowledges mobilized 

for teachers in their teaching action. The analysis of the Art teaching conception and relations 

between the Art teachers´ especifics knowledges from the classrom´s day by day. The data´s 

analysis indicated that the Art teachers that don´t have graduation (inicial and continued) to 

the school art teaching attribute the meaning, reproduce and develop conceptions and teaching 

practice based on personal knowledges, also as in the graduation, with the abscense of critical 

counciousness about the own teaching work. The Art teachers that have specific graduation to 

the school´s Art teaching have been buildingnew knowledge about their practices, looking for, 

the continual articulation between theory and practice/ practice and theory. In this study was 

evident that Art teacher needs theoric-methodologic knowledge and the specific language´s 

know-how necessaries to a teaching action at the classroom. Finaly, we understood that  the 

knowledge teaching construction process of Art teacher has been constituted according to the 

reality offered by , the school, that has reflected the way of the Art teaching has been faced 

for the teaching official institutions. Therefore, beside the worry with the presence and the Art 

teaching democratization at the public schools and the way that this teaching has been built, 



only throught a critical knowledge about formal concepts of each artistic language, specific to 

the  teacher knowledges, socially and historically directed to an understanding and teaching 

practice, will be possible to be given a major importance  of the teachings knowledge´s 

construction process maden by the Art teacher in their teaching action. 

Key-Words: Art teaching; Teacher knowledges; Art teacher knowledges. 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo objeto da nossa pesquisa – os saberes docentes construídos na prática 

pedagógica pelos professores de Arte de 5ª a 8ª série do sistema de ensino do estado de 

Pernambuco - surge, num primeiro momento, de observações, inquietações e experiência de 

quase dez anos (1998 a 2007) como professora desse componente curricular do sistema de 

ensino estadual de Pernambuco. 

Obtivemos a formação em Licenciatura em Educação Artística com habilitação em 

Artes Visuais na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O curso propõe-se à formação 

de professor com perfil de educador em arte, hábil nas artes plásticas, direcionada para 

educação. Iniciado às possibilidades de criação estética e expressão pessoal, desenvolvendo 

também, faculdades para apreciação crítica no campo das artes visuais, em favor da 

comunidade1. 

 Em nosso percurso profissional, fomos mobilizando e transformando os 

conhecimentos adquiridos na formação inicial, a partir das necessidades advindas do 

cotidiano escolar. Tivemos que somar ao nosso perfil de educador em arte, novos 

conhecimentos construídos e transmitidos através da dinâmica realidade do exercício do 

ensinar Arte no espaço da sala de aula.  

O esforço para estabelecer relações entre os conhecimentos das disciplinas teóricas e 

práticas das artes plásticas e das pedagógicas, transmitidas pela formação inicial, com os 

conhecimentos propostos no currículo escolar, exigiu que ressignificássemos nossa prática 

pedagógica. Buscamos o desenvolvimento e seleção de conhecimento, metodologias e 

planejamento, pensados para o ensino da disciplina Arte, com o tempo de 45 minutos no 

                                                
1 Proposta curricular do curso de Licenciatura em Educação artística/ Habilitação em Artes Plásticas. Perfil 8203, 
1º semestre de 1990  
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espaço da sala de aula (com carteira e quadros brancos). O tratamento da instituição escolar 

oferecido a essa disciplina assemelha-se às demais disciplinas, no entanto, essa semelhança 

limita-se ao espaço físico da sala de aula, pois, em relação à distribuição do tempo, a escola 

reserva para a disciplina Arte um dos menores tempos de aula, ou seja, aproximadamente, 90 

minutos para cada série do Ensino Fundamental (5ª à 8ª séries).  

Desta forma, o nosso perfil de professor de Arte foi sendo construído na 

experimentação da própria prática da sala de aula. O diálogo com o cotidiano escolar nos 

exigiu soluções para as limitações do espaço, do tempo e instrumentos tão necessários para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem em Arte.  

Na maioria das vezes, os professores de Arte quando entram na sala de aula percebem 

que necessitam desenvolver e selecionar conteúdos, atividades e avaliações de maneira 

solitária, pois a escola não oferece espaço para a atuação de mais de um profissional nesta 

área do conhecimento.  

O encontro com colegas professores de Arte, ouvindo-os a respeito de suas práticas, as 

dificuldades encontradas e os conhecimentos construídos para possibilitar a ação docente, nos 

levaram a refletir sobre os diferentes processos ocorridos no exercício docente, tanto na nossa 

quanto na dos nossos pares, levando-nos a pensar que os docentes, na atividade cotidiana da 

sala de aula, vêm recorrendo a conhecimentos que ultrapassam aqueles transmitidos através 

da formação inicial ou continuada (cursos, seminários, capacitações, etc). 

A escola conhece a obrigatoriedade do ensino e da presença da Arte e do professor no 

seu espaço educacional, no entanto, na prática, ignora a necessidade, a importância e os 

objetivos em relação ao papel da arte e da presença do professor, com o domínio específico do 

seu ensino, para a formação do aluno.  
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Assim como Barbosa (2002), acreditamos ainda que, parte dos problemas deve-se a 

uma concepção de ensino de Arte com ênfase no fazer artístico e ao fato de não existir uma 

compreensão generalizada de que Arte, como qualquer outra área de domínio específico do 

conhecimento humano, possui conteúdos próprios, adequados e viáveis à construção de 

conhecimento por parte do aluno.  

A ampla liberdade dada pelos órgãos oficiais de ensino aos professores da disciplina 

em relação aos currículos, seja por confiança, seja por descaso (EGREJAS, 2003), também se 

constitui uma dificuldade, na medida em que falta a esses professores uma orientação teórico-

metodológica comum. 

Muito embora sejam realizadas em sala de aula algumas ações para tornar este, um 

componente curricular essencial ao crescimento do aluno, como fruidor de cultura e partícipe 

da construção da nação, muitas vezes ensiná-la torna-se também um problema, tanto por falta 

de estímulo, de materiais didáticos, como de uma formação adequada a uma prática articulada 

com as mudanças no ensino. Acreditamos que somente um saber consciente e informado 

torna possível a aprendizagem da Arte (FERRAZ; SIQUEIRA, 1987).  

Diante da realidade sobre o ensino de Arte na escola, o professor, de sala de aula, 

parece construir e pensar o seu ensino fundamentado, essencialmente, em suas experiências 

práticas. Muito embora haja uma abundancia de estudos sobre a formação do professor de 

Arte (AGUIAR, 1997; BIASOLI, 2004; ROSA, 2005); do Ensino de Arte e sua história 

(BARBOSA, 2002a; SILVA, 2004); A Dança/Educação (MARQUES, 2003) e tantos outros 

estudos no campo da Arte/Educação. Não encontramos, até o presente momento da nossa 

pesquisa, estudos que tratassem, especificamente, a respeito do saber docente dos professores 

de Arte. Essa discussão aparece implícita em muitas pesquisas, no entanto, esse objeto exige 

um maior aprofundamento para compreendermos as estratégias elaboradas pelos professores 

para alcançar os objetivos de seu ensino, como também, para compreender o modo como 
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relacionam os diferentes saberes, aprendidos na formação pessoal e formal, com os adquiridos 

e construídos na prática pedagógica.  

Numa abordagem preliminar, fizemos um levantamento dos professores de Arte das 

escolas públicas, do sistema estadual de educação de Pernambuco. Verificamos nas 

Gerenciais Regionais de Educação (GRE-Sul; GRE-Metrosul; GRE-Norte) que a maior oferta 

de escolas públicas da cidade do Recife encontra-se sobre a responsabilidade da GRE-Sul 

com o número de 103 escolas. 

Sabemos que a maioria dos professores de Arte das escolas públicas, do sistema 

estadual de educação de Pernambuco, da jurisdição da Gerência Regional de Educação Recife 

Sul, em sua maioria, não possuem a Licenciatura em Educação Artística. Esse dado torna 

mais importante investigar de que maneira esse professor real
2 adquire e constrói saberes 

docentes para atuar na sala de aula ensinando Arte. Para Barbosa (2002), “a falta de uma 

preparação de pessoal para entender Arte antes de ensiná-la é um problema crucial, nos 

levando muitas vezes a confundir improvisação com criatividade”. Percebemos que o 

professor real constrói, na maioria das vezes, um percurso baseado numa busca e 

investimento pessoal em conhecimentos relacionados à arte e ao ensino de Arte na escola. 

Os estudos e pesquisas a respeito dos saberes docentes (BORGES, 2004; 

MONTEIRO, 2005; TARDIF, 2002) têm verificado que o processo de conhecimento do 

professor é composto e influenciado por diferentes fatores, sejam eles, familiares, sociais, 

econômico, políticos e culturais. Nesses estudos, a formação inicial não aparece como meio 

mais importante e eficiente para preparação do professor para o exercício da prática. A 

formação inicial tem um papel significante na formação do profissional, no entanto, a riqueza 

                                                
2  para efeito desse estudo denominaremos professores reais  aqueles com ou sem licenciatura em Educação 
Artística que estão atuando nas séries finais do Ensino Fundamental da GRE-Sul. 
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encontrada na dinâmica da realidade da sala de aula, a cultura escolar, a história pessoal do 

professor, também são fatores que influenciam na sua formação. 

Diante deste contexto, procuramos compreender, na nossa pesquisa, como o professor 

real constrói e seleciona conhecimentos para o ensino de Arte; e como sua formação inicial de 

alguma forma influencia em seus conceitos em relação à arte e ao ensino de Arte. Levantamos 

questões sobre as especificidades do conhecimento presentes no ensino de Arte, e de como o 

professor as percebe e trabalha com elas. Sem o conhecimento especifico em Arte torna-se 

possível dialogar com a realidade na sala de aula? Que conhecimentos são necessários para 

ser um professor de Arte na sala de aula? 

Esse conjunto de fatores e os caminhos trilhados pelos professores para realizar o 

ensino de Arte no cotidiano da sala de aula aguçaram nosso interesse em investigar os saberes 

por eles construídos.  

Trabalhos dessa natureza, � cujo foco de análise se volta mais diretamente para a 

relação dos professores com os saberes que ensinam , demandando um esforço de 

especialistas das diferentes áreas de conhecimento, � representam um avanço significativo 

para a compreensão da especificidade da ação docente, contribuindo para melhor esclarecer 

essa relação tão valorizada pelos professores, principalmente aqueles que atuam no segundo 

segmento do ensino fundamental e no ensino médio. (MONTEIRO, p. 123) 

Portanto, ao se caracterizar como um estudo de natureza empírica, este trabalho virá a 

contribuir com a carência de estudos empíricos, também apontada por Nunes (2001, p. 39), 

concorrendo para responder algumas questões: “como são transformados os saberes teóricos 

em saberes práticos? Existe um ‘conhecimento de base’ a ser considerado pelo professor de 

Arte? Como é constituído o saber da experiência? Teria ele uma maior ‘relevância’ sobre os 

demais saberes?” 
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Com essa pesquisa, acreditamos contribuir para o resgate de sonhos e lutas de muitos 

educadores em favor de uma escola democrática e autônoma e, ainda, para que os poderes 

públicos, além de reservarem um lugar para a Arte no currículo, preocupem-se também com a 

forma como ela é ensinada. Numa perspectiva de mudança social, o presente trabalho se 

insere num esforço em alimentar o debate a respeito do saber docente do professor de Arte, 

tendo presente a realidade da sala de aula da escola pública de Pernambuco. Compreender o 

processo de construção desses saberes, tendo como referência o percurso profissional, os 

caminhos que levaram as professoras a ensinar Arte no Ensino Fundamental (5ª à 8ª séries) e 

os meios de aquisição de conhecimentos direcionados à prática da disciplina, levando em 

consideração as influências dos cursos de formação (inicial e continuada) e o tempo de 

experiência com prática do ensino de Arte. Em sendo assim, analisamos, entre outras coisas: 

os diferentes saberes docentes mobilizados na prática pedagógica; as concepções de arte, e de 

ensino de Arte, bem como, os saberes necessários à prática com os saberes específicos 

apontados pelas professoras. Acreditamos que nossa pesquisa trouxe elementos para 

enriquecer o debate a respeito dos saberes docentes dos professores de Arte, assim como, o 

papel da formação (inicial e continuada), as estratégias de ação construídas pelas docentes 

para superação da prática para tornar possível o ensino de Arte na escola, Entretanto, 

esperamos que este estudo contribua, principalmente, para uma nova leitura da Arte na escola. 

Afinal, como afirma Forquin ([1982, p. 28),  

 

 

reconhecer os matizes das cores e das luzes, estudar os movimentos, os 
ruídos, avaliar os tamanhos e as distâncias, sentir as matérias e as formas, 
tomar consciência dos ritmos próprios das coisas e dos seres mais variados, 
preocupar-se com aquilo que passa e com aquilo que permanece, com as 
proporções e as distorções, com as semelhanças e os contrastes, familiarizar-
se com os valores espaciais e com as características dos volumes – eis a base 
de qualquer domínio efetivo do mundo sensível, eis o meio de habitar o 
mundo de modo mais intenso e significativo. 
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Com o objetivo de responder a essas questões, centralizamos nossos esforços nos 

saberes docentes, para desenvolver nossas reflexões a respeitos dos saberes construídos pelos 

professores de Arte, tanto licenciados quanto não licenciados em Educação Artística, apoiados 

na realidade que predomina no sistema de ensino do estado de Pernambuco.com o desejo de 

enriquecer o debate sobre a complexidade do tema investigativo.  

No primeiro capítulo apresentamos a arte como forma de expressão e comunicação 

necessária à formação do humano. Como também, o caráter fortemente educativo da arte, 

carregada de valores estéticos, éticos, políticos e sociais. 

Ainda neste primeiro momento apresentamos autores de referência em estudos e 

pesquisas acerca do campo da Arte/Educação. O capítulo também apresenta um breve 

histórico da trajetória do ensino de Arte no Brasil, diferentes abordagens desse ensino, os 

movimentos que colaboraram para sua inserção na base curricular nacional, como também, na 

concepção de cursos para a formação dos professores especializados para o ensino de Arte. 

A respeito do conhecimento dos professores, reservamos o capítulo II para tratarmos 

desse tema, situando nossa investigação no campo dos Saberes Docentes, uma vez que nosso 

interesse se direciona para o exercício profissional do professor. Desenvolvemos este capítulo, 

que se constitui na base para a discussão dos saberes disciplinares, pedagógicos e 

experienciais, priorizando os saberes docentes dos professores das séries finais do Ensino 

Fundamental.  

O capítulo III constitui-se do percurso metodológico traçado em nossa investigação. 

Nele utilizamos as diferentes ferramentas necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. 

No capítulo IV apresentaremos os dados levantados nos documentos da GERE-Sul 

que nos levaram aos sujeitos participantes da pesquisa. Analisaremos a relação das 

professoras entrevistadas com a arte e o ensino de Arte em sua trajetória pessoal e buscaremos 
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compreender suas estratégias para a construção de saberes docentes relacionados à prática do 

ensino de Arte na sala de aula. 

Finalizaremos o texto da nossa investigação com reflexões pessoais a respeito da 

temática investigada, sugerindo alguns desdobramentos para se pensar a presença da Arte no 

currículo escolar, sua prática na sala de aula, reconhecendo que o ensino de Arte no espaço 

escolar exige saberes específicos que possibilitem ao professor construir e ressignificar 

saberes docentes voltados ao seu ensino. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTILO I 
 

O SABER E O FAZER DA ARTE DOS HOMENS E O 
PROFESSOR DE ARTE NO BRASIL 
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A história da humanidade está repleta de imagens e movimentos, ligados à arte como 

forma de expressão e comunicação do homem com o mundo que o cerca. Essa manifestação 

da linguagem artística independe da estrutura social de cada cultura. Independentemente de 

ser primitiva ou tecnológica, a arte se apresenta como um espelho, impregnada de valores - 

éticos, estéticos, sociais e culturais - que se apropriam, e/ou interferem, das constantes 

modificações e direções da sociedade na construção de sua história.  

Para Gombrich, “... nada existe realmente a que se possa dar o nome de Arte. Existem 

somente artistas” (1993, p. 03). Nos tempos primitivos, os indivíduos em suas comunidades 

faziam, com um punhado de terra colorida, desenhos nas paredes das cavernas sobre o 

cotidiano de suas vidas e assim faziam sem pensar necessariamente no conceito de arte, que 

hoje, para a maioria de nós passou a ser algo como um bicho-papão, como um fetiche. 

Assim como Gombrich (1993), penso que não existem quaisquer razões erradas para 

se gostar da ciranda de Lia de Itamaracá ou de uma escultura de Abelardo da Hora, � só para 

citar exemplos de artistas mais próximos � todos nós construímos significações sobre um 

objeto artístico que influencia o nosso agrado ou desagrado. Muitos de nós preferimos ver nas 

obras artísticas o que nos encanta ver na realidade. Esta é, talvez, uma preferência natural. 

Gostamos do belo exibido pela natureza e somos gratos aos autores que a representam em 

suas obras. Quando Ariano Suassuna escreveu o Auto da Compadecida estava, por certo, 

orgulhoso da rica cultura nordestina, e os admiradores de sua obra certamente identificam-se 

com as falas e trejeitos de seus personagens, proporcionando sensações agradáveis ao entrar 
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em contato com aquela peça teatral. Mas a arte certamente não proporciona apenas sensações 

agradáveis aos indivíduos. A beleza de uma obra não existe somente na beleza de seu tema. 

Gosto e padrões de beleza variam muitíssimo. Talvez se leve um pouco mais de tempo para 

descobrir a beleza existente numa pintura de Picasso, mas, assim que deixarmos nosso olhar 

repousar um pouco mais sobre sua obra, é possível que a consideremos infinitamente bela. 

O que ocorre com a beleza também é valido para expressão, e esta é que nos leva a 

gostar de uma figura num quadro, de uma música ou dança. A maioria das pessoas prefere 

uma expressão que compreenda com facilidade, que as comovam profundamente. Seus 

olhares são seduzidos por obras com sentimentos tão claros e profundos que chegam a ser 

unanimidade como definição de obra de Arte para um grande grupo de expectadores. Mas 

ainda que esta intensa expressão de sentimento nos cative, devemos exercitar a leitura sobre 

obras de arte cuja expressão talvez seja menos fácil de entender. Devemos aprender primeiro 

a conhecer diferentes métodos de desenho, pintura, música e dança para compreendermos os 

sentimentos expressados por seus autores. Depois de adquirirmos o entendimento de 

diferentes linguagens, poderemos até nos identificar com obras de arte com expressões menos 

óbvias. Assim como há pessoas que gostam dos bonecos do mestre Vitalino, há, também, 

pessoas que gostam dos quadros Magritte. 

Conhecer os diferentes processos de criação na arte nos possibilita múltiplas 

indagações sobre uma obra de arte, como por exemplo: o porquê de alguns quadros serem 

produzidos com tantas imperfeições ou falhas de exatidão em sua pintura ou desenho, quando 

o artista quer representar a natureza. Temos muitas vezes o hábito de pensar uma natureza 

retratada com imagens às quais estamos acostumados, e rejeitamos o olhar do artista que 

questiona o que realmente se vê à nossa volta, � suas formas, cores texturas, movimentos e 

sentimentos � , na maioria das vezes, oculto aos olhos do espectador. O artista é um 

desbravador do mundo, o vê sempre pela primeira vez, como uma novidade. Por esse motivo, 
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rejeita todas as noções aceitas a priori e todos os preconceitos acerca do mundo que explora, 

produzindo obras excitantes. O artista nos reapresenta a natureza, nos oferece outra existência 

e diferentes belezas. 

O homem deseja superar-se, transformar-se em outro, um sujeito ligado a todos os 

acontecimentos de fora e de dentro dele como um homem total que deseja uma completude de 

uma vida que lhe é arrancada pela individualidade de todas as suas limitações, caminhando 

em busca de um mundo mais complacente e justo, e que tenha significação. Será essa a 

função original e universal da arte? A arte liberta o sujeito do esmagamento em que se 

encontra no cotidiano? Pode o homem também se distanciar do que está sendo representado 

através da arte? 

 O artista domina uma realidade dentro da obra de arte com consciência e 

racionalidade, longe de um estado de inspiração embriagante, controlando e transformando a 

matéria e a forma, numa memória expressiva. “A arte não só precisa derivar de uma intensa 

experiência da realidade como precisa ser construída, precisa tomar forma através da 

objetividade” (FISCHER, 2002, p. 14).  

A busca da arte pelo homem vai além da diversão, do entretenimento ou de um 

passageiro prazer proporcionado pela cativante realidade contida na expressão artística. 

Segundo Fischer, Brecht acreditava numa arte libertadora, que estimulasse a inteligência do 

povo, sem embargo do prazer estético. Visava Brecht transformar a sociedade alienada, onde 

as classes dominantes suprimem, artificialmente, as diferenças sociais, criando, através da arte 

burguesa, uma realidade coletiva “universalmente humana”, e não dividida em classes. Brecht 

propunha uma arte voltada para as circunstâncias de determinado momento histórico.  

No entanto, há alguma coisa na arte que personifica uma verdade permanente. É 

aquilo que emociona a todos que vivemos a história presente, quando entramos em contato, na 

escola, com pinturas pré-históricas, a Antigüidade clássica, as arquiteturas egípcias, astecas e 
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antiqüíssimas canções. Essa verdade indefinível e permanente da Arte transcende o tempo e 

traz consigo uma forma profunda do conhecimento humano. Assim, podemos concluir que é 

através de uma educação pela arte que podemos superar a limitação do tempo de um momento 

histórico.  

 

1.1 - A arte na educação 

 

Sem perder de vista este aspecto de tentativa de superação do tempo histórico, a Arte 

passeia na cultura construída pela sociedade, revelando aí seu caráter fortemente educativo, 

entendendo que a arte é educativa enquanto arte, intrinsecamente ligada à história do homem, 

carregada de valores estéticos, éticos, políticos e sociais.  

Na pré-história, a arte, com seu caráter mágico, refletia uma sociedade preocupada 

com uma existência harmônica entre homem, natureza e divindade, utilizando-se da 

linguagem artística, realizada pelos mais experientes da tribo, num processo informal de 

aprendizado, baseando-se, provavelmente, na imitação dos procedimentos e formas realizadas 

como fonte de divulgação e apreensão do conhecimento; essa característica na arte ainda 

subsiste em culturas vivas, como as dos aborígenes e grupos africanos (OSINSKI, 2001). 

O domínio do conhecimento da arte, nos períodos de urbanização da sociedade, 

manteve-se ligado a grupos específicos de trabalhadores que passavam seus ofícios a 

familiares e subordinados. As obras obedeciam a convenções estéticas estritamente 

determinadas, o que levou à criação de oficinas, verdadeiras escolas, para o treinamento de 

jovens artistas lideradas por personalidades marcantes da arte.  

Na Idade Média, a arte era bastante apreciada pela Igreja, que a utilizava para servir 

primordialmente a fins educativos. Dentro dos mosteiros era mantida uma rotina de estudo 
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sobre a arte e a literatura. Eram verdadeiros centros de atividades culturais nas áreas de 

arquitetura, escultura e pintura. Os monges eram responsáveis tanto pelo treinamento de seus 

membros, quanto pela preparação de trabalhadores livres. No entanto, essa produção artística 

eclesiástica não permitia o aparecimento de individualidades, prevalecendo o silêncio discreto 

do anonimato. 

No entanto, saltando os grandes muros da Igreja, a arte invade os palácios e cativa os 

intelectuais que ali andavam, impregnados pelo desejo de descoberta do mundo que essa 

maravilhosa linguagem guardava em suas pinturas e esculturas. Linguagem esta que era 

iluminada através do olhar de geniais artistas, como Leonardo da Vinci, Giotto e 

Michelangelo, que acumulavam habilidades e confrontavam problemas ligados à teologia, 

filosofia e estética. O conhecimento que os artistas-mestres possuíam trazia, pela primeira vez 

na história, a sistemática do ensino da arte, procurando somar à habilidade manual, 

informações de natureza científica e intelectual, combinando a prática pedagógica das oficinas 

com o conhecimento humanista (FELDMAN apud OSINSK, 2001, p. 29). 

O ambiente para transmissão da arte torna-se fecundo para a construção de indivíduos 

conscientes do seu papel como agentes modificadores da história. 

Da união entre arte e ciência, o sujeito passa agora, com mais versatilidade, a 

pesquisar o significado de sua existência: Michelangelo dizia que “... um homem pinta com 

seu cérebro” (OSINSK, 2001, p.29). A obra de arte transforma-se em instrumento de reflexão 

e aprendizado e passa a se fortalecer com contribuições de teóricos como Leon Batistta 

Alberti, que foi o primeiro a considerar a matemática como a base comum da arte e das 

ciências, através das teorias das proporções e da perspectiva. Mais tarde, com o 

amadurecimento de teorias do ensino das artes, as oficinas transformam-se em escolas e, 

dentro dessa concepção científica, surgem as primeiras instituições artísticas, que imperaram 
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por toda a Europa nos séculos seguintes. Eram as “academias de arte”, sistematizadas para o 

ensino desse conhecimento. 

Com o grande número de academias de arte, o avanço e sistematização do seu ensino, 

outras instituições do gênero foram surgindo ao longo dos séculos, modificadas pela crescente 

transformação social e pela especialização profissional. O estudo de arte, que antes existia 

sustentado por nobres e príncipes admiradores da cultura, avançou, apoiado pelo Estado, para 

outras camadas da sociedade. A Arte passa a ser popularizada, com a criação de museus e 

galerias, e sustentada com a conscientização da importância do ensino de suas linguagens no 

currículo escolar dos alunos secundaristas, relacionando seus conteúdos com as funções 

práticas da vida cotidiana. 

 

1.2 – A formação do professor em Arte/Educação no Brasil 

Espera-se que o professor de Arte tenha a consciência do percurso histórico e da luta, 

travada por muitos educadores, pela importância da arte na educação, para que, dessa forma, o 

desenvolvimento e aprofundamento de saberes necessários a esta prática sejam construídos 

com o compromisso de aproximar os estudantes do legado cultural e artístico da humanidade. 

O professor de Arte, na concepção de Fusari e Ferraz  

 

Precisa saber o alcance de sua ação profissional, ou seja, saber que pode 
concorrer para que os alunos também elaborem uma cultura estética e 
artística que expresse com clareza a sua vida na sociedade. O professor de 
arte é um dos responsáveis pelo sucesso desse processo transformador, ao 
ajudar os alunos a melhorarem suas sensibilidades e saberes práticos e 
teóricos em arte. Encontrar uma maneira de organizar o trabalho de 
educação escolar que contribua nesse rumo é um desafio para o coletivo dos 
professores compromissados em conseguir escolas de melhor qualidade para 
toda a população (2001, p. 49). 
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Presente nas mais variadas formas de expressão e comunicação humanas, a arte é parte 

constitutiva da história da humanidade, e como tal, “... reflete a infinita capacidade humana 

para a associação, para a circulação de experiências e idéias” (FISCHER, 2002, p. 13). Essa 

relevância da arte é reconhecida por pensadores como Platão, Aristóteles, São Tomás de 

Aquino, Montaigne, Schiller, que defenderam a relação da arte com a educação em seus 

variados níveis de aproximação e equivalência e, muitas vezes, viram-na como o ponto inicial 

de todo um processo educativo. 

No caminhar de sua história, a sociedade transforma seus valores éticos, estéticos, 

ideológicos e culturais. E a escola, que nela se alimenta, recebe e transmite essas 

transformações para sua comunidade, criando e recriando elementos de sustentação. Ela 

adapta seus conhecimentos para oferecer fortes ferramentas, buscando nas ciências e na arte 

uma utilização mais concreta e eficiente para o processo de desenvolvimento de sua 

economia, com base nos meios de produção vigentes.  

No início do século XIX, a escola construiu um currículo, ao qual denominaríamos, 

nos tempos de hoje, educação básica. Essa proposta curricular visava um amadurecimento da 

técnica do desenho para a formação de engenheiros, arquitetos e mestres na construção e 

solução de máquinas modernas para a indústria e comércio, que nesse período se 

desenvolviam, necessitando de mão-de-obra barata, porém especializada, para a operação 

desses instrumentos em suas fábricas e estabelecimentos comerciais.  

O interesse de somar os conhecimentos da arte às necessidades da indústria através de 

trabalhadores capacitados para o novo trabalho oferecido por ela, em suas linhas de produção, 

acarretaria um brusco afastamento entre arte e artesanato, traduzido pelo rápido retrocesso do 

trabalho artesanal de qualidade e pelo crescimento de oferta dos produtos industrializados 

esteticamente pobres. A escola tradicional, nesse período, utiliza-se da arte para desenvolver a 

linguagem do desenho como elemento básico para o crescimento da indústria, não havendo 
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preocupação alguma com a expressão artística. “Nesse período houve um aumento do 

preconceito contra as belas-artes, considerada com um acessório dispensável, acentuando um 

descompasso entre arte e indústria” (BARBOSA, 2001, p. 52). A construção de conteúdos 

rígidos que privilegiavam o ensino do desenho, na maioria, geométrico, a técnica e a cópia 

eram as estratégias mais freqüentes para transmissão de conhecimento. “O ensino como um 

todo passou a ser realizado no sentido de otimizar a utilidade social do ser humano“ 

(OSINSKI, 2001, p. 53). 

Com um ensino de arte tradicional extremamente inflexível, com conteúdos que só 

valorizavam as disciplinas de desenho, na busca de educar o olho e as mãos para formar 

trabalhadores que pudessem dar conta de suas tarefas com maior precisão, suprimiam-se as 

oportunidades de desenvolver o potencial criativo do ser humano no ambiente escolar, o que 

gerou inúmeras discussões sobre o ensino da arte nas escolas. 

Alguns educadores, então, chamaram a atenção para a questão da espontaneidade do 

desenho infantil e defendiam a importância da imaginação na prática dessa atividade, “A 

ciência e a imaginação não são opostas, apenas complementam-se umas às outras” (READ 

apud OSINSKI, 2001, p. 54). Essas concepções viam-se fortalecidas por pesquisas no campo 

da psicologia, que nutria um especial interesse sobre o tema, estudando a relação entre a 

mente da criança e sua produção artística.  

 A comunhão entre a psicologia e a educação, no que concerne à contribuição da arte 

na formação do homem, promovia novas pesquisas que defendiam sua natureza educativa. “A 

arte é a mais importante contribuição de todos os processos biológicos e sociais do indivíduo 

na sociedade, que é um meio de equilibrar o homem com o mundo nos momentos mais 

críticos e responsáveis da vida” (VIGOTSKI, 1999, p. 329). 

A busca de uma educação que primasse pela liberdade expressiva da arte e pela 

alimentação da imaginação na criança acarretou uma reformulação do seu ensino nas escolas, 
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levando ao estudante atividades artísticas, através da manipulação de diversos materiais, até 

então limitados ao uso de lápis e giz, à livre escolha do tema e à expressividade do desenho, 

defendendo o valor da ação de criar pelo prazer.  

Na virada para o século XX, as primeiras três décadas foram marcadas por uma 

tendência reformista, contribuindo para inúmeras reflexões no campo da educação e, 

principalmente, das artes. Os movimentos artísticos de vanguarda, que valorizavam a 

expressão individual, discutiam uma formação preocupada com a fantasia, a inspiração e a 

capacidade de invenção, existentes na essência íntima de cada indivíduo. Fazia-se uma 

minuciosa pesquisa na arte primitiva, em especial a africana, por sua estética não 

convencional, nos desenhos infantis e na produção plástica dos doentes mentais, como fonte 

de alimento e enriquecimento espiritual, já que não seguiam qualquer padrão de beleza 

ocidental. Esses movimentos de vanguarda consideravam que o ideal para o desenvolvimento 

da capacidade criadora não era o acúmulo de conhecimentos, e sim suas experiências no 

campo cognitivo, de maneira progressiva, levando em consideração interesses, motivações, 

iniciativas e necessidades de cada indivíduo. Com essa concepção, acreditava-se que as 

relações entre as pessoas na sociedade poderiam ser mais satisfatórias, menos injustas e a 

educação escolar poderia adaptar os estudantes ao seu ambiente social. 

No Brasil, a construção dessa relação, da qual destacamos recortes significativos, situa 

historicamente o objeto desta pesquisa. 

A chegada dos portugueses em nossas terras acarretou numa verdadeira revolução 

cultural, entre índios e colonizadores. Os primeiros tiveram suas expressões relacionadas à 

natureza, aos ritos e a vida em sociedade, que seria colocada à margem pela nova 

“civilização” que privilegiava valores europeus. 
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Não existiu uma troca recíproca favorável ao mútuo enriquecimento dos dois 
povos, mas uma transferência de valores, de padrões culturais europeus 
transplantando-se recursos materiais e humanos de uma sociedade para outra 
que não tinha condições de troca em pé de igualdade (SILVA, 2004, p. 36). 

 

Os jesuítas presentes desde o início da colonização, com o propósito de catequizar os 

índios, encontraram no teatro, na música e dança o meio de comunicação mais atraente para o 

desenvolvimento e transmissão das doutrinas católicas, dessa maneira, obtiveram a conversão 

de um grande número de fiéis. 

Durante muito tempo, a influência da igreja fez-se presente nas formas de expressão 

artística em nosso país. Por esse motivo eram proibidas as manifestações artísticas que não 

correspondessem aos padrões sugeridos pelas autoridades portuguesas, ligadas à igreja. 

A chegada da família real portuguesa possibilitou a presença da Missão Francesa - 

composta por um grupo de artistas neoclássicos liderados por Lebreton - marcando o começo 

de um ensino de Arte livre de exigências religiosas, que, no entanto, reforçava a crença no 

dom inato para a criação artística, como também, a imagem do professor (mestre) como 

aquele que possui o domínio do conhecimento, baseado num conceito de ensino de Arte 

limitado a um único código artístico, tomado como paradigma. Cabia ao mestre transformar 

seus alunos em verdadeiros operários a serviço da arte, através de exercícios exaustivos, cuja 

finalidade era apenas de alcançar o domínio de técnicas, acarretando no afastamento da arte 

(propriamente dita?). A partir desse fato, Barbosa chega à conclusão que: 

 

... do contato popular, reservando-a para o the happy few e os talentosos, 
concorria-se, assim, para alimentar um dos preconceitos contra a arte até 
hoje acentuada em nossa sociedade, a idéia de arte como uma atividade 
supérflua, em um babado, em um acessório da cultura (BARBOSA, 2002).  
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Os professores de Arte, na pedagogia tradicional, construíam suas aulas apoiados 

numa teoria estética com ênfase nas reproduções da natureza. Com esta proposta de ensino, as 

práticas docentes estavam desprovidas de uma reflexão ou transformação daqueles 

conhecimentos, retirados de manuais de atividades artísticas. Fusari e Ferraz exemplificam, 

com o livro de João Amós Comenius, Didática Magna (1627), um modelo para o ensino de 

arte que muito influenciou a prática de professores tradicionalistas. Nesse livro, Comenius 

indica um método de ensino de arte baseado, 

 

Na observação e reprodução de modelos, que deveriam ser “completos e 
perfeitos”; depois sugere a apresentação de novos exemplos que seriam 
adaptados aos modelos e, finalmente, apresentação de obras de “artistas de 
valor”, para que os alunos os julgassem de acordo com os modelos e as 
regras aplicadas. Comenius afirma categoricamente que “estes exercícios 
devem ser continuados, até que tenham criado o hábito da arte” (FUSARI; 
FERRAZ, 2001, p. 25).  

 

Essa didática desconsiderava a participação dos alunos na escolha de conteúdos e 

temas de interesse da turma, da classe. Desprezava, também, o contexto em que os alunos 

estavam inseridos. Em detrimento dos conteúdos selecionados, dava-se prioridade aos 

aspectos técnicos e científicos. Havia uma acentuada preocupação com a transmissão de 

conhecimentos que seriam apreendidos e reproduzidos pelos alunos.  

 

Os professores exigiam e avaliavam esse conhecimento dos alunos 
empregando métodos que tinham por finalidade exercitar a vista, a mão, a 
inteligência, a imaginação (memória e novas composições), o gosto e o 
senso moral (FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 25).  

 

Na contra mão dessas expressões de cunho estritamente ornamentais, que 

supervalorizavam o domínio da técnica, diferentes correntes artísticas, durante esse período, 

passam a utilizar a linguagem da arte, para expor ao mundo o Mundo, denunciando assim as 
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diferenças sociais, o Homem real e seus conflitos. A arte se volta para o cotidiano próximo 

dos artistas, que começam a expressar suas paixões e angústias, experimentadas através do 

mergulho nas efervescentes mudanças culturais, sócio-políticas e econômicas. A luta em favor 

da democratização da arte passa a ser vista e vivida pelos movimentos sociais e políticos. 

Desse modo, a atuação dessas correntes artísticas também contribuiriam nas transformações 

ocorridas no ensino da arte nas escolas, influenciando no surgimento de um nova pedagogia. 

 

1.3 - As influências dos ideais escolanovistas para o ensino de Arte  

 

Ao longo de uma trajetória de mudanças, no século XX, o ensino de Arte sofre o 

impacto da Escola Nova, movimento que defendia a livre expressão do aluno, na perspectiva 

de desenvolvimento da sua percepção, o estímulo à criatividade e à afetividade. Também 

reconhecia a contribuição da arte para o alcance do conhecimento científico. 

Os educadores que comungam com os ideais escolanovistas acreditam que a escola 

pode colaborar na formação de indivíduos mais solidários e conscientes da sua participação na 

sociedade. Na busca de alcançar tal finalidade, oferecem atividades com ênfase na cognição, 

sistematizadas, com o intuito de estimular a curiosidade, dar motivação para mobilizar as 

necessidades individuais dos alunos. Compreendendo a educação à maneira escolanovista, os 

professores viam como menos significativa “... a estruturação racional e lógica dos 

conhecimentos, como ocorrem no ensino tradicional” (FUSARI; FERAZ, 2001, 27).  

É a partir do momento em que se dá uma aproximação entre a psicologia e a educação, 

o que leva à promoção de pesquisas sobre a sua natureza educativa. Um dos resultados dessa 

aproximação é o Construtivismo, teoria baseada na experimentação construída 

permanentemente pela criança sobre o mundo em que vive e sobre si mesma, por intermédio 
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de uma relação de interação com o seu meio, contribuindo para o desenvolvimento de sua 

inteligência. 

Baseado nesses ideais Construtivistas,“... a educação consiste em fazer criadores, 

mesmo se não existem muitos, mesmo se as criações de um são limitadas em relação àquelas 

do outro. Mas é preciso fazer inventores, inovadores, não conformistas” (BRINGUIER, 1978, 

p. 183). 

Essa busca por uma educação que primasse pela liberdade expressiva da arte e pela 

alimentação da imaginação provocou uma reformulação do seu ensino nas escolas, as quais 

vão introduzindo, pouco a pouco, um ensino de Arte baseado na experiência, na auto-

expressão e no espontaneísmo como único caminho para a criação. Sob essa ótica, a arte não 

precisaria ser ensinada: contemplar-se-ia apenas a expressão do aluno, sem desenvolver 

conteúdos específicos de Arte nas aulas desse componente curricular (FUSARI; FERRAZ, 

2001, p. 37). 

Os professores de Arte das escolas com essa abordagem pedagógica, apoiavam-se na 

concepção estética que prioriza a livre expressão, construindo espaços e situações, em suas 

práticas pedagógicas, que levassem o aluno, através de experiências sensoriais, a compreender 

o mundo e seu contexto. Os professores também adquirem conhecimentos por meio da teoria 

da arte baseada na psicologia, para desenvolver atividades onde o aluno seja o produtor dos 

trabalhos artísticos. Nessa abordagem de ensino de arte, não há cópias ou modelos e, em suas 

aulas, os professores valorizam os estados psicológicos de seus alunos. 

Os ideais escolanovistas chegam ao Brasil no início da década de 1930, época de 

várias lutas políticas em favor da educação básica e pública. Lançado em 1932, o Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova, cujos idealizadores principais foram, Anísio Teixeira, 

Lourenço Filho e Cecília Meireles, defendia, dentre outras coisas, a institucionalização legal 
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do princípio da autonomia da escola e a relevância da arte na educação para o 

desenvolvimento da imaginação, da intuição e da inteligência da criança. 

Muitos dos intelectuais da época (Flávio de Carvalho, Mário de Andrade, Osório 

César) voltaram-se para a pesquisa da produção artística de crianças, bem como por seus 

processos mentais. Esses intelectuais passam a defender a importância do ensino com uma 

pedagogia mais pragmática e experimental, tendo a arte como instrumento importante para 

sua execução. 

Animados, então, pelo forte desejo de transformar a sociedade através de uma 

educação mais democrática, na qual todos tivessem direito a uma escola de qualidade, artistas, 

intelectuais e professores organizaram, em 1933, em São Paulo, no Clube dos Artistas 

Modernos (CAM), um evento chamado “Semana dos Loucos e das Crianças”, com a 

finalidade de debater e refletir os caminhos da arte e educação nas escolas brasileiras. Esse 

evento marca significativamente os rumos da arte na educação em nosso país. 

Com a influência e difusão das idéias de John Dewey, Viktor Lowenfeld e Herbert 

Read, as escolas pouco a pouco vão introduzindo um ensino de arte baseado na experiência, 

na auto-expressão e no espontaneísmo como o único caminho para a criação. Sob essa 

perspectiva, pode-se afirmar que a arte não precisa ser ensinada; devemos valorizar apenas a 

expressão do aluno, sem desenvolver conteúdos da arte na aula de arte (FUSARI, FERRAZ, 

2001).  

Caudatário desses ideais, o Movimento de Escolinhas de Arte surge no pós-guerra e, 

em 1961, a Escolinha de Arte do Rio de Janeiro cria o primeiro curso de formação, com o 

intuito de preparar profissionais que desenvolvessem atividades através da livre expressão. 

Embora trabalhando à margem do sistema educacional, o movimento influenciou fortemente a 

criação de cursos de arte em algumas universidades. 
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1.4 – O professor de Arte: trajetória profissional 

 

Em Pernambuco, a Escola de Belas Artes, a Divisão de Extensão Cultural (DECA) e o 

Movimento Escolinhas de Arte (MEA) tiveram uma importante participação na formação dos 

profissionais na área de arte, dando suporte e orientação à sua formação, além de provocar um 

olhar mais acurado sobre a arte, por parte do Estado. 

Na concepção da Escola de Belas Artes em Pernambuco os professores de pintura, 

escultura e gravura tinham que apresentar um domínio técnico da prática e teoria, como 

também, qualificação profissional para a área especifica baseada nos moldes dos grandes 

mestres da arte de séculos passados.  

Os professores transmitiam um ensino clássico, exigindo dos alunos treinamento do 

olhar para a reprodução de desenhos que caracterizassem a realidade. Esses profissionais em 

sua maioria eram egressos da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, faculdade 

reconhecida pelo Governo Federal. Além disso, integrariam também o corpo docente os 

artistas vencedores de concursos de Salão de Arte organizado pelo Conselho Nacional de 

Belas Artes, e os professores estrangeiros com mais de 15 anos de residência no país. Aos 

professores que não apresentassem esse perfil era exigida a defesa de uma tese sobre o 

assunto de sua especialização, que seria julgada pela organização, num prazo de dois anos 

(SILVA, 2003). 

O objetivo da Escola de Belas Artes seria a formação acadêmica de alunos concluintes 

da educação básica que apresentassem uma aptidão para a arte, reforçando, até meados do 

século XX, que somente alguns tinham talento para participar de aulas predominantemente 

clássicas, centradas em regras e cânones europeus.  
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Com a criação, pela Escola de Belas Artes, do curso de Formação de Professores de 

Desenho, com matérias relacionadas ao homem, o funcionamento de seu processo criador e da 

imaginação, através de disciplinas como Didática Especial, ministrada pela professora 

Noemia Varela na década de 1950.  

A instituição, baseando-se no regulamento da escola, moldado de acordo com a 

Reforma de Francisco Campos, que reorganizou a Escola Nacional de Belas Artes, volta-se 

também para o preparo de profissionais interessados no magistério da disciplina Arte. Em 

1959, a Escola, que há treze anos havia sido incorporada a Universidade do Recife, realizou 

um curso de Extensão universitária, sobre “Problemas da Educação”, a cargo do professor 

Paulo Freire (SILVA, 2003).  

No final da década de 1940, foi criado, em Pernambuco, no Departamento de 

Educação, uma Divisão de Extensão Cultural e Artística (DECA), com o papel de assegurar a 

educação cultural, em três dimensões. Primeiramente, na dimensão do enriquecimento pessoal 

e de conhecimento do mundo, justificando uma educação diversificada de linguagens 

artísticas, promovidas por adultos e crianças para aprender, compreender e apreciar arte. Em 

sua segunda dimensão, estava a formação do professor em sua expressão pessoal para ensinar, 

e do aluno, para aprender. A formação do professor caminhava na perspectiva de desenvolver, 

nesse profissional, a capacidade de utilizar os recursos disponíveis, no sentido de ter na arte 

um apoio ao processo educativo. Já a terceira dimensão responsabilizava o Estado em 

proporcionar à comunidade os meios para o desenvolvimento das capacidades artísticas, a 

partir de múltiplas experiências artísticas. 

O objetivo da DECA era o de congregar atividades artísticas nos níveis da escola e da 

comunidade através da preservação da cultura. Essa divisão de Extensão Cultural e Artistica 

orientando atividades artísticas e desenvolvendo cursos para professores, na direção de uma 

melhoria da qualidade de trabalho e do ensino da arte na escola, em particular no ensino 
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público. Por ter uma equipe composta de professores especialistas em Música, Canto 

Orfeônico, Teatro, Artes Plásticas e Cinema, intensas de atividades foram promovidas nessas 

áreas, por esta Divisão de Extensão. Quase 20% dos interessados por esses cursos buscavam 

capacitação nas diferentes linguagens artísticas para sua prática docente. 

A DECA ofereceu inúmeras palestras e cursos para professores e autoridades escolares 

sobre a temática Arte e Educação, além de promover Salões de Arte Infantil, Salões de Arte 

Estreantes, curso sobre o Nordeste e a cultura brasileira, tratando de aspectos da cultura 

pernambucana. Os Salões marcaram a presença da DECA no cenário artístico da cidade, 

especialmente o Salão Infantil (SILVA, 2003). Ela foi fundamental na preocupação com a 

formação, orientação e atualização do profissional direcionado à disciplina arte na escola, 

contribuindo para a discussão do seu ensino no processo educativo, favorecendo sua 

sistematização. A DECA mostrou compromisso com a democratização das linguagens 

artísticas nos diferentes espaços sociais, criando locais para apresentação e apreciação da arte 

produzida por todos: adultos, jovens e crianças.  

O Movimento Escolinha de Arte (MEA), surgido nas cidades do Rio de Janeiro e 

Recife, entre os anos de 1940 e 1950, é contemporâneo da DECA, que também se 

fundamentava nas idéias de Herbert Read, da educação através da arte, que se difundiriam por 

todo Brasil, exercendo grande influencia no ensino da arte. Com uma nova proposta 

educacional, surgida no pós-guerra, como resistência ao autoritarismo das escolas 

tradicionais, o MEA propunha valores libertários e respeito à criança e à sua expressão, como 

na infinita possibilidade de criação de cada ser humano. A Escolinha de Arte postulava 

também uma sistematização do jogo livre e espontâneo, com materiais e elementos da 

linguagem gráfica e plástica. Segundo Varnieri, ainda hoje suas atividades vêm contribuindo 

para o aprimoramento da relação da educação como ciência e como arte. 
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Segundo Varela (apud SILVA, 2003) as Escolinhas de Arte nunca foram 

governamentais, por terem o intuito de preservar da sua autonomia. O MEA, devido à 

presença de educadores como Augusto Rodrigues, exerceram grande influência política na 

organização e articulação entre os profissionais de arte . 

A preocupação com a formação de profissionais para o ensino da Arte, ocasionou a 

elaboração por parte da Escolinha de Arte do Brasil, do primeiro curso intensivo de Arte na 

Educação (CIAE), no ano de 1960. Pioneiro no país, esse curso passou a ser oferecido 

anualmente. Seus alunos, vindos de diferentes regiões do Brasil e de outros países, como: 

Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Israel, Portugal e França, eram motivados a explorar sua 

capacidade criadora, emocional e expressiva na relação com as linguagens artísticas, como 

também pensar e repensar em arte e educação, no contexto cultural. O curso recebia 

profissionais da área de psicologia, pedagogia, artistas e artesãos, estudantes de arte e da 

Faculdade de Educação. Segundo Pedrosa (apud SILVA, 2003), este foi, por muitos anos, o 

único curso de formação de arte/educadores para profissionais de todos os níveis de ensino, 

por não haver nas universidades um curso direcionado a esta formação. 

Para Varela (apud SILVA, 2003), essa diversidade de profissionais presentes no curso 

trazia grandes contribuições, numa perspectiva de transformação e renovação do curso, pois é 

no aprender fazendo, que se constroem os fundamentos e estudos sobre Arte, Educação, 

Psicologia e, no enfoque dos princípios filosóficos básicos, para melhor compreender e educar 

através da arte. 

A preocupação com a formação e atualização dos arte-educadores levou o MEA à 

organização de palestras, seminários e à criação de outros cursos que favorecessem o diálogo 

contínuo a respeito do campo da arte-educação. A participação de instituições estrangeiras e 

de teóricos de diferentes países, como Herbert Read, em visitas à Escolinha de Arte do Brasil, 

alimentava as discussões e encorajavam novos projetos. 
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O MEA teve uma importante participação na divulgação da Arte/Educação e na 

sistematização do seu ensino e base para se pensar a formação profissional do arte/educador, 

servindo de orientação a outros profissionais que mostravam sensibilidade e interesse para 

desenvolver trabalhos na área, assim como, influenciou as autoridades educacionais para um 

olhar mais acurado à importância da arte na educação. 

Mais tarde, já na década de 1970, período de enraizamento da pedagogia tecnicista, 

com a aprovação da Lei n° 5692/71, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a 

Educação Artística é incluída no currículo do ensino fundamental e médio das escolas 

públicas e particulares (art. 7º), muito embora, já nos primeiros anos, tenha-se identificado 

que sua prática apresentava fragilidades, tanto na fundamentação teórica quanto nos 

conteúdos e nos métodos de trabalho. 

O professor se via despreparado para desenvolver os planejamentos de suas aulas com 

planos de cursos cujos objetivos, conteúdos, métodos e avaliações deveriam ser bem claros e 

organizados, já que assim pedia a LDB. Essa dificuldade reflete uma formação universitária 

inicial insuficiente, com pouco tempo para um melhor aprofundamento do conhecimento 

sobre o ensino em arte, sua metodologia e fundamentação. O que se tem constatado é uma 

prática diluída, pouco ou nada fundamentada, na qual métodos e conteúdos de tendência 

tradicional e novista se misturam, sem grandes preocupações com o que seria melhor para o 

ensino da arte. Isso acaba enfatizando um fazer desvinculado de uma história, de uma teoria e 

de uma epistemologia, provocando certa desconfiança dos setores mais progressistas da 

educação, talvez pelo fato de que o senso comum tem idealizado o fazer artístico, 

fundamentado ao sabor da inspiração e do talento (FUZARI; FERRAZ, 2001). 

Em Pernambuco, a implantação do ensino de arte através da reforma 5692/71 se fez 

gradualmente, apoiando-se nos “Programas Mínimos para o Ensino Ginasial”, elaborado pelo 

governo militar, responsável pelos programas dirigidos aos ensinos ginasial e colegial. 
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Naquele momento, existia um documento elaborado pelo MEC servindo de parâmetro para 

todo o curso ginasial, científico e clássico, também utilizado por muitos autores de livros 

didáticos, voltados para o ensino de arte, na construção de conteúdos de apoio ao professor 

dessas séries, que se encontrava em sala de aula, solto, para cumprir atividades de arte, 

centradas no tecnicismo, sem fazer relações reflexivas mais profundas sobre sua prática. 

Naquele momento, a implementação da arte no currículo escolar servia como estratégia de 

reforço para o ensino de outras disciplinas, ou até mesmo como lazer, mas, não, como área de 

conhecimento específico a ser ensinada e aprendida. 

A participação de educadores que defendiam o ensino da arte na escola como área do 

conhecimento, que colabora para o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança e do 

adolescente, reforçava as discussões sobre a relevância da disciplina e a luta pela igualdade de 

condições e tratamento, dada a outras já estabelecidas no currículo escolar. Esses educadores 

também reivindicavam a responsabilidade do Estado em relação à formação do professor, seu 

aperfeiçoamento, melhores condições de trabalho e sua valorização profissional, na direção da 

melhoria da qualidade do ensino de arte nas escolas. 

A participação esperada pelas instituições de ensino, do professor, responsável pela 

disciplina de arte, era a de um técnico e prático, sem a preocupação necessária com o 

conhecimento específico da área, como também de estudos teóricos, o que não levava o 

educador e o educando, à reflexão, à observação e ressignificação de suas ações, nas 

atividades escolares. A exigência da técnica e prática possivelmente acarretou a crença em 

que qualquer professor que demonstrasse um mínimo de domínio sobre uma linguagem 

artística teria a competência de administrar aulas de arte (SILVA, 2003). 

A Lei 5692/71 não exigia a formação específica do professor de arte, abrindo lacunas 

em relação ao ensino da disciplina, contribuindo para a descaracterização da área, e, 

consequentemente, fragilizando sua importância junto à formação do indivíduo. Muitos dos 
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professores que ministravam a disciplina faziam-na como complementação de carga horária, o 

que ocorria pela pouca oferta de profissionais especializados para atuar na área. Os saberes 

mobilizados por esses professores, na maioria, oriundos de diferentes áreas do conhecimento, 

vinha da experiência prática de atividades artesanais como: colar latinhas, construir objetos 

para presentear pais, mães e mestres, planejar festas para datas comemorativas, etc. Em sendo 

assim, eles não utilizavam conhecimentos específicos dos pressupostos teóricos, 

metodológicos, psicológicos e filosóficos da área. Ainda hoje, evidencia-se a atuação de 

profissionais que seguem essa concepção de aulas de arte, dentro de escolas públicas e 

privadas, decorrentes ainda da incipiente formação de professores para a atuação em sala de 

aula. 

A oferta da disciplina Arte no currículo escolar, nos anos de 1970, não garantiu uma 

preocupação, por parte das autoridades públicas, com a relevância e qualidade do seu ensino e 

nem a profissionalização e qualificação do professor que atuaria em sala de aula. Não ouve 

uma atenção às condições físicas da escola, especialmente as públicas, como também a 

verificação da presença de profissionais capacitados e instrumentos de trabalho, ocasionando 

um ensino que empobrecia e descaracterizava os propósitos e a natureza criadora da arte. 

Diante da precariedade de condições para a sustentação da disciplina e do grande 

número de profissionais sem habilitação para o seu ensino nas escolas, em 1973 criam-se 

cursos de Licenciatura em Educação Artística para a formação de professores. No Parecer n˚ 

540/77, o ensino de Arte é tratado como “... uma área bastante generosa e sem contornos 

fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses” (apud FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 

42). Esse tratamento apontava a necessidade e a urgência de análise e discussões mais amplas, 

o que deu origem a movimentos de organização de professores de Arte em todo o país, 

culminando com a criação da Federação Nacional dos Arte/Educadores do Brasil (FAEB). 
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Poucos especialistas formados pelas Escolinhas de Arte distribuídas pelo país foram 

aproveitados para compor o quadro de docente dos cursos de Licenciatura, por não 

apresentarem curso superior. Vale lembrar que, até aquele momento, não existiam no Brasil, 

cursos de pós-graduação direcionados à formação de arte/educadores. Os professores que 

passaram a ministrar as disciplinas do curso tinham graduação em arte e desconheciam as 

discussões e fundamentos da arte-educação, transmitiam um ensino, aos que viriam a ser 

professores do ensino básico, de concepção técnica, bem aos moldes das Escolas de Belas 

Artes (AGUIAR, 1997). 

No ano de 1976, a Universidade Federal de Pernambuco implanta o curso de 

Licenciatura em Educação Artística, inicialmente em duas modalidades: Licenciatura de Curta 

Duração (Polivalente) e Licenciatura Plena em Artes Plásticas, Artes Cênicas e Desenho. Em 

1979, reconhecido pelo Conselho Federal de Educação, passa a oferecer a Licenciatura Plena 

em Artes Plásticas e a Licenciatura Plena em Artes Cênicas. É extinta a Licenciatura em 

Desenho, em 1982, sendo incorporada à Licenciatura de Curta Duração/ Polivalente. 

O insucesso dos cursos de licenciaturas foram amplamente discutidos por professores, 

em encontros e associações que lutavam pela melhoria da qualidade na formação dos 

arte/educadores, buscando conjugar os conhecimentos adquiridos na formação, com as 

necessidades da prática, e, consequentemente, do ensino de arte nas escolas.  

Com a promulgação da Constituição de 1988 e a elaboração da atual LDB (Lei n° 

9394/96), foi mantida a obrigatoriedade do ensino de Arte nos diversos níveis da educação 

básica, conforme o parágrafo 2º do artigo 26: “... o ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos” (CARNEIRO, 2002, p. 91). 

É na perspectiva de formar professores mais comprometidos com a educação e o 

ensino nas escolas, que alguns cursos têm se mobilizado em reformular seus currículos com 
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um maior aprofundamento das linguagens artísticas, investigando linhas de pesquisas e 

sugerindo uma aproximação das licenciaturas de arte com centros de educação que fortaleçam 

o conhecimento em arte. Alguns cursos de pedagogia no Brasil estão combinando elementos 

do ensino da arte em algumas de suas disciplinas. Exemplo disso é o caso da Faculdade de 

Educação da USP, em que a disciplina de arte-educação já é oferecida a seus alunos, 

apresentando uma grande procura, como disciplina optativa.  

O processo de formação do professor de Arte deve propiciar aos estudantes um 

mergulho na linguagem artística e, ao mesmo tempo, provocar uma reflexão crítica e 

contextual dos problemas relacionados ao conhecimento, visto que as informações existentes 

na arte e na estética, historicamente acumuladas, passeiam por várias áreas do conhecimento. 

Essa inter-relação de diferentes conhecimentos levaria o aluno, futuro professor, a 

vivenciar a interdisciplinaridade em seu processo, estimulando a investigação como método 

privilegiado, fomentando uma tomada de decisões em suas pesquisas e produções e mantendo 

um contato estreito com sua prática pessoal. Segundo Coutinho,  

 

A formação do professor de arte tem este caráter peculiar de lidar com as 
complexas questões da produção, da apreciação e da reflexão do próprio 
sujeito, o futuro professor, e das transformações das experiências com Arte 
na sala de aula com seus alunos (2002, p. 152).  

 

Apresentados como orientação básica para todo o território nacional, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) consideram, na sua proposta geral para as séries iniciais do 

ensino fundamental, que “Arte tem uma função tão importante quanto a dos outros 

conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 1997, p. 19). Dentre tais 

funções, a de propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética. 

Para as séries finais do ensino fundamental, a área de Arte “... visa a destacar os aspectos 
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essenciais da criação e percepção estética dos alunos e o modo de tratar a apropriação de 

conteúdos imprescindíveis para a cultura do cidadão contemporâneo” (BRASIL, 1998c, p. 

19). 

Para Barbosa (2002), apesar do tratamento dado à Arte nos PCN ser igualitário em 

relação às outras disciplinas, a realidade nas escolas tem demonstrado o contrário, 

predominando o espírito hierárquico do conhecimento escolar que mantém essa disciplina 

num patamar inferior da estrutura curricular. A lei que torna seu ensino obrigatório e os 

estudos que demonstram sua necessidade não garante um ensino-aprendizagem que venha 

colaborar na formação de sujeitos aptos para entender a arte na condição pós-moderna 

contemporânea.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), conjunto articulado de princípios, 

critérios e procedimentos para a organização pedagógica de sistemas de ensino e escolas, 

destacam a importância da Arte como área do conhecimento responsável pelo 

desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. Presentes nos três segmentos da educação 

básica, as linguagens artísticas são caracterizadas de maneira particular para cada uma das 

fases do desenvolvimento escolar. Na educação infantil, as práticas pedagógicas devem-se 

nortear pelos princípios acima referidos (BRASIL, 1999). No ensino fundamental e médio, 

ainda com a denominação de Educação Artística, situa-se, na base nacional comum, como 

área de conhecimento à qual deve ser garantida a igualdade de acesso dos alunos (BRASIL, 

1998a; 1998b). 

Nessa trajetória, a disciplina curricular em foco recebeu várias denominações: 

Educação Artística, Educação Através da Arte, Arte-Educação, Ensino da Arte, Arte. 

Optaremos nesse trabalho pela última denominação e, como nos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (1998, p. 19) grafaremos o termo “com letra minúscula quando se refere à área de 

conhecimento humano, e com maiúscula quando esta área é componente curricular.” 

Reconhecer que “... a história fez sua parte, os homens que a construíram deixaram 

suas marcas [...]” (BIASOLI, 2004, p. 81) significa reconhecer a permanência da Arte na 

educação brasileira e sua importância na formação básica do cidadão, cabendo, então, estudá-

la como um campo específico e apontando para a necessária mudança na sua concepção e na 

do seu ensino. 

As discussões e reflexões acerca do ensino de Arte têm se intensificado e o diálogo 

construído entre teóricos latino-americanos, canadenses, espanhóis e norte-americanos vem 

resultando num extenso e rico material sobre o papel da arte na educação, seu lugar na escola, 

a formação do profissional da área e os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de 

sua prática. 

Os estudos desenvolvidos sobre o ensino de Arte nas escolas, em âmbito nacional e 

internacional, vêm contribuindo para o aprofundamento de suas discussões e reflexões nas 

mais diversas áreas de interesse. Destacam-se, por exemplo, as contribuições relacionadas à 

formação inicial do professor de Arte (COUTINHO, 2002; BIASOLI, 2004), ao ensino de 

Arte na escola, sua prática e metodologia (FUSARI; FERRAZ, 2001), aos conteúdos, 

conceitos e tendências (BARBOSA, 2005; EGREJAS, 2003; ALMEIDA, 2003).  

No entanto, pesquisas voltadas ao conhecimento do professor de Arte na perspectiva 

das correntes investigativas sobre saberes docentes são quase que inexistentes. As reflexões a 

respeito do conhecimento do professor de Arte estão implícitas em estudos sobre arte e 

educação, ensino, práticas, políticas educacionais, formação, linguagem, dentre outras. 

 Apesar de um número, hoje significativo, de publicações que tratam da formação 

inicial dos professores, nos cursos de licenciatura em Educação Artística – área de Artes 
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Plásticas (PIMENTEL, 1999; ROSA, 2005) e Artes Cênicas (BIASOLI, 2004) - abordarem 

questões sobre a problemática do currículo, a articulação entre formação e prática, projetos 

pedagógicos e pesquisas, estruturação dos cursos de licenciatura, e entre outros, essas 

publicações não se aprofundam na problemática do saber do professor de arte, construído no 

âmbito da sua atividade profissional.  

No diálogo desenvolvido com autores do campo da Arte/Educação presentes neste 

texto, a exemplo de Ana Mae Barbosa, Maria Heloísa Ferraz, Fusari, Noemia Varela, dentre 

outros, buscamos trazer para o primeiro plano os conhecimentos necessários a um professor 

de Arte.  

Ainda que não exista uma discussão sistematizada dos saberes docentes do professor 

de Arte, nos textos elaborados pelos teóricos do campo da Arte/Educação, há neles 

interessantes citações sobre quem seria o professor de Arte e quais conhecimentos são 

necessários para o desenvolvimento de ações criativas e reflexivas durante o exercício de sua 

prática.  

Para atender aos objetivos do ensino de Arte na escola, espera-se, na visão desses 

autores, que o docente, no contato com a arte, busque o auto-conhecimento, o aprimoramento 

da percepção, do senso estético e da imaginação. Considera-se, também, que o domínio de 

uma das linguagens artísticas é fundamental nos processos de ensino-aprendizagem. A 

formação em Educação Artística, que oportuniza atividades de experienciação no atelier, 

possibilita ao professor desenvolver uma melhor avaliação do potencial do alunado, posto que 

esta vivência lhe amplia a percepção. Para Ferraz e Siqueira (1987, p.47), 

 

... sua própria percepção, seu potencial criativo, estará mais apto a perceber 
o surgimento destas características em seus alunos. Certamente o aluno de 3º 
grau que fez progressos em termos de criatividade, que encerra diferentes 
processos mentais, entre outros: flexibilidade, fluência, originalidade, 



 45 

“habilidade para redefinir e rearranjar”, também terá ampliada sua 
consciência crítica e saberá realizar um trabalho consciente. Além desses 
aspectos, que são fundamentais, é preciso adquirir conhecimentos teóricos, 
metodológicos e vivenciar a prática pedagógica . 

 

No Brasil, Barbosa vem avançando em pesquisas e em diálogos interculturais a 

respeito da Arte/Educação. Ao elaborar a Proposta Triangular e abrir caminhos direcionando 

o olhar dos professores de Arte e instituições públicas para questões do multiculturalismo, a 

autora (2005b) amplia a possibilidade de um ensino de Arte que inclua a cultura produzida 

pelo povo, com sua riqueza e diversidade, numa tentativa de diminuição de preconceitos 

estabelecidos pela cultura hegemônica. 

Os esforços para colocar em cena a diversidade cultural vêm agregando novos 

conceitos à fundamentação e à prática do professor de Arte na pós-modernidade, quando o 

ensino de Arte distancia-se dos princípios modernistas, baseados na auto-expressão e num 

perfil de professor facilitador do contato do aluno com técnicas, instrumentos e materiais 

expressivos para a produção. Esse ensino, atualmente, pressupõe um intenso diálogo do 

professor e dos alunos com a arte, numa atividade complexa, que busca a participação e a 

transformação dos sujeitos. 

No entanto, a maioria dos docentes que lecionam essa disciplina está distanciada das 

novas referências conceituais que configuram o ensino de Arte deste início de século. 

Fragilidades na formação dos profissionais, problemas e dificuldades no exercício da 

profissão resultam numa prática desprovida de fundamentação, de crítica, reflexão e 

significação. 

A preocupação com o modo como se aprende e se ensina Arte tem se refletido na 

difusão de publicações e pesquisas, cujo objeto de estudo é a formação de professores, sua 

prática e saberes docentes. Esse interesse decorre da necessidade do entendimento e análise da 
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identidade desse profissional, suas ações e processos educativos. Essas pesquisas identificam 

situações reflexivas que configuram um “novo” desenho para a figura do professor, exigindo-

lhe maior autonomia sobre o planejamento de suas atividades, metodologias e conteúdos de 

ensino. 

Para Fusari e Ferraz (2001), o professor de Arte constrói e transforma seu trabalho na 

sua práxis cotidiana, ou seja, na síntese entre a ação e a reflexão. Neste sentido, precisa saber 

arte; saber os conteúdos e os procedimentos, para fazer com que o aluno deles se aproprie. 

Segundo Barbosa, “... só um saber consciente e informado torna possível a aprendizagem em 

Arte” (2002, p.17). 

Conhecer os conceitos fundamentais da linguagem da arte, principalmente aqueles 

com os quais elabora seu trabalho, trabalhar conteúdos e atividades valorizando a diversidade 

cultural presente na sociedade, provocar situações favoráveis ao desenvolvimento do sensível, 

dos sentidos e do pensar são elementos do saber dos professores de Arte.  

Responsável pela formação dos saberes disciplinares e profissionais dos professores de 

Arte, os cursos de licenciatura em Educação Artística não têm se adequado às tendências do 

ensino da área, na atualidade. Especialistas admitem que as modificações ocorridas nas 

estruturas desses cursos são superficiais e insuficientes, apresentando ainda elementos dos 

primeiros cursos polivalentes de Educação Artística, das licenciaturas de Desenho e Plástica e 

cursos de Escolas de Belas-Artes.  

Os cursos de Educação Artística no Brasil, em sua maioria, tendem a dar maior ênfase 

ao conhecimento específico da área – configurada nas linguagens da dança, da música, do 

teatro, das artes plásticas – em detrimento do conhecimento das ciências da educação e da 

pedagogia.  Essa dicotomia tem concorrido para a preferência dos estudantes desses cursos 

pelas disciplinas do núcleo do bacharelado, comprometendo, assim, a identidade docente 
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desses futuros profissionais, agravada pelo seu frágil domínio sobre os códigos e conceitos 

específicos às linguagens artísticas (Coutinho, 2002). 

A organização dos cursos em bacharelado e licenciatura, proposta por algumas 

universidades como saída para atender a diferentes interesses, não resolve o problema da 

formação dos professores em Arte, conforme adverte Coutinho (2002).  Ao contrário, essa 

dissociação pode acentuar o preconceito sobre quem ensina e quem faz arte. Segundo a 

autora, a maioria das faculdades de educação não está preparada para oferecer discussões, 

críticas e reflexões emergentes no campo da arte-educação, pois a maioria dessas instituições 

ainda oferece um ensino de Arte de caráter modernista, fundamentado em concepções 

psicopedagógicas que priorizam o desenvolvimento da criatividade, do emocional e da 

expressão individual do aluno.  

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), instituição formadora da maioria dos 

professores de Arte do sistema de ensino estadual de Pernambuco, sujeitos desta pesquisa, 

tem contribuído para uma formação voltada para a construção da autonomia do professor e do 

aluno, Porém, Aguiar, considera que  

 

... o processo de formação desenvolvido nos cursos de licenciaturas 
tem-se voltado para uma formação definida como tecnicista, na qual o 
professor é visto como um técnico, um manipulador de instrumentos, 
faltando-lhe consciência das finalidades da educação e de suas relações com 
a sociedade, através de um compromisso histórico e formação crítica para os 
seus alunos (AGUIAR, 1997, p. 14). 

 

Pensar um curso de formação de professores de Arte que ofereça espaços para o 

desenvolvimento de habilidades artísticas e estéticas, fundamentação teórica e autonomia na 

produção de pesquisas sobre o universo da arte e do seu ensino é uma tarefa complexa para as 

instituições de ensino. Para Coutinho( 2002, p. 156).  
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... os cursos de formação de professores de Arte devem encarar o desafio de 
propiciar a seus alunos uma imersão na linguagem artística e ao mesmo 
tempo uma reflexão crítica e contextual das questões relativas aos 
conhecimentos implicados no processo.  

 

Além dos saberes, advindos da formação inicial, e mobilizados pelos professores de 

Arte em sua prática na sala de aula, os saberes curriculares são também mobilizados quando 

da transposição didática. Saberes sociais definidos e selecionados pela instituição escolar 

provêm dos programas e livros didáticos e se integram ao trabalho docente, como pontuava 

Tardif, “... pela utilização das ‘ferramentas’ de trabalho, sua adaptação às tarefas” ( 2002, p. 

63).  

É necessário que esse profissional encontre condições para desenvolver habilidades 

inter-relacionais como: a produção de uma linguagem artística, a leitura da mesma e seu 

contexto, articulando análise, informação histórica e contextualização sobre produções 

artísticas; proporcionando, com essas habilidades, situações mobilizadoras de ações reflexivas 

no cotidiano escolar. 

O ambiente escolar tem dificultado ao professor uma melhor articulação dos saberes 

da Arte, transmitidos e construídos pela própria escola. Condições mínimas de trabalho – 

ausência de materiais, de espaço e de tempo adequados – predominam no cotidiano da 

maioria das instituições de ensino, em prejuízo da prática dos profissionais.  

Dentre essas ausências de ferramentas de trabalho do professor de Arte do sistema de 

ensino estadual de Pernambuco, ressalta a dos programas curriculares, caracterizando-se um 

vácuo que, inclusive, compromete a unidade da ação pedagógica. Os documentos curriculares 

que orientariam essa prática – os PCN, e a proposta que integra a Coleção Paulo Maciel – 
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subsídios para organização da prática pedagógica nas escolas-, produzida em 1994 – têm 

pouca ressonância junto aos professores.   

Os livros didáticos ocupam um lugar polêmico, quanto ao seu uso, em vista da 

natureza da área. Para além dessa questão, a não distribuição desse material pelo Ministério 

de Educação (MEC), no seu Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), impossibilita o 

seu uso em sala de aula. A reivindicação dos profissionais da área, que apontam a necessidade 

de acesso a outros tipos de materiais, não tem sido atendida, restando ao docente recorrer aos 

saberes de sua experiência. 

Essa realidade vem confirmar a tese de Tardif (2002) quanto à epistemologia da 

prática profissional dos professores. Sua defesa de que a prática cotidiana do professor vai 

além das aplicações de saberes produzidos por outros, apresentando-se também como um 

espaço de produção e de mobilização de saberes que lhes são próprios vai na direção dos 

saberes experienciais e da subjetividade dos professores,  aspecto absolutamente necessário de 

ser levado em conta, para que possamos compreender  a natureza do ensino. É ainda Barbosa 

(2002) quem aponta o professor como peça fundamental no processo de construção, reflexão 

e transformação desse conhecimento por parte do aluno. Segundo essa autora (p. 14), “... 

somente a ação inteligente e empática do professor pode tornar a Arte ingrediente essencial 

para favorecer o crescimento individual e o comportamento de cidadão como fruidor de 

cultura e conhecedor da construção da sua própria nação”. Dessa forma, tem sentido a 

consideração tardifiana de que 

 

... toda pesquisa sobre o ensino tem, por conseguinte, o dever de registrar o 
ponto de vista dos professores, ou seja, sua subjetividade de atores em ação, 
assim como os conhecimentos e o saber-fazer por eles mobilizados na ação 
cotidiana. De modo mais radical, isso quer dizer também que a pesquisa 
sobre o ensino deve se basear num diálogo fecundo com os professores, 
considerados não como objetos de pesquisa, mas como sujeitos competentes 
que detêm saberes específicos ao seu trabalho (Tardif, 2002, p. 230). 
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Foi sob essa perspectiva que elegemos, como objeto de pesquisa, os saberes 

mobilizados na prática pedagógica pelos professores de Arte das séries finais do ensino 

fundamental do sistema de ensino do estado de Pernambuco. 
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CAPITULO II 
 

OS SABERES DOS PROFESSORES NO EXERCÍCIO 
DA PROFISSÃO 
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Nesse capítulo, situamos nossa investigação no campo das pesquisas sobre Saberes 

Docentes. Uma vez que nosso interesse se desloca para o exercício profissional do professor, sua 

prática cotidiana, procuramos construir nosso quadro teórico priorizando os saberes dos 

professores de 5ª a 8ª Série do Ensino Fundamental. Nessa investigação, os estudos constituíram 

a base para a discussão sobre os saberes disciplinares, pedagógicos e experienciais dos 

professores de Arte. 

Há mais de duas décadas, o interesse sobre a construção e desenvolvimento dos saberes 

docentes vem se tornando um campo fértil para a investigação e divulgação de pesquisas 

relacionadas aos diferentes conhecimentos do professor em várias partes do mundo. Pretendemos 

apresentar o modo como as investigações sobre os saberes dos docentes são tratadas e debatidas 

ao longo dessas duas décadas, realizando uma pequena contextualização do campo, no âmbito 

internacional e nacional.  

Nossa pesquisa tem como referência os estudos desenvolvidos e analisados por Borges 

(2004); Lellis (2001); Nunes (2001); Monteiro (2001); Tardif (2002) a respeito dos saberes 

construídos e relacionados pelos professores no espaço da sala de aula. 

Por muito tempo, o professor e o ensino constituíram objetos de pouco interesse para a 

pesquisa educacional. No período do pós-guerra (1940-1950), os enfoques psicológicos e 

psicopedagógicos voltaram-se para o aluno, cuja aprendizagem considerava-se influenciada pelo 

comportamento do professor, esse tido como uma variável secundária. É esse "efeito docente", 
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ou seja, o "processo-produto" (process-product) que, nos países anglo-saxônicos, caracterizava 

as pesquisas, largamente influenciadas pelo behaviorismo. 

Nessa abordagem, o conhecimento é colocado ao professor, num movimento de fora para 

dentro, sem a sua participação. Dessa forma, a preocupação centrava-se nos procedimentos de 

ensino, métodos e conteúdos. O professor é visto como um transmissor, desprezando aspectos 

subjetivos, inclusos nas relações entre os docentes e seus alunos, nas situações peculiares ao 

cotidiano do espaço da sala de aula, assim como desprezavam-se as dimensões cognitivas 

contidas na ação dos professores. Por essa o saber é identificado e significado como uma 

construção restrita ao conhecimento cientifico que emergem das pesquisas sobre as didáticas, 

conteúdos, procedimentos ou métodos mais eficazes (BORGES, 2004).  

 

2.1 - O interesse sobre o uso do conhecimento pelo professor 

 

A produção de estudos sobre o conhecimento dos professores toma um maior fôlego nas 

décadas de 1960 e 1970, mantendo, ainda, na mesma direção das discussões  sobre o “processo-

produto”. No entanto, as lacunas deixadas por esses trabalhos acarretaram em novas 

investigações sobre o ensino, reclamando a construção e o enraizamento de pesquisas 

direcionadas à problemática dos saberes profissionais para o ensino. Ainda neste período, 

estudiosos da tradição das ciências cognitivas buscavam ultrapassar as barreiras impostas pelo 

paradigma processos-produto, aprofundando o olhar nas complexas relações imbricadas nos 

diferentes processos de ensino-aprendizagem. Os estudos cognitivistas propõem a investigação 

do conhecimento que os professores revelam em sua prática, suas atitudes e posturas diante de 

novos problemas; buscam compreender como eles fazem uso do conhecimento adquirido na 

formação, como transformam, desprezam ou armazenam para serem ativados em diferentes 

contextos e situações. Nesta perspectiva, a análise do conhecimento tem como base o 
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pensamento lógico matemático, esses saberes são identificados como um conjunto contendo 

informações, atitudes, planos de atividades e símbolos, comandados por uma determinada 

sintaxe, resultando numa gramática responsável por práticas especificas ao trabalho do professor. 

Nessa abordagem cognitivista, o saber é representacional, podendo ser, numa perspectiva mais 

dura desses estudos, apontado como conhecimento que se antecipa à ação (TARDIF apud 

BORGES, 2004).  

 

2.2.– A busca da profissionalização  

 

 As teorias cognitivistas receberam inúmeras críticas em seu percurso, primeiramente por 

desconsiderarem o contexto da sala de aula, a personalidade do professor e também por 

descreverem as situações que ocorrem na relação ensino-aprendizagem, como situações 

previsíveis. Contudo, suas investigações ofereceram ao campo das pesquisas educacionais 

algumas precisões no estudo de processos cognitivos, no ensino-aprendizagem, incluindo a idéia 

de metacognição. Tardif destaca que algumas investigações sócio-construtivistas baseiam-se em 

estudos cognitivistas e podem ser agrupadas numa outra vertente, a das pesquisas sobre o 

pensamento do professor (TARDIF apud BORGES, 2004).  

Nas décadas de 1980 e 1990, nos Estados Unidos, os grandes relatórios do Holmes Group 

(1986 e 1995), Carmegie Fórum (1986) (apud BORGES; TARDIF, 2001), entre outros, 

organizam e divulgam o movimento de profissionalização do ensino entre os pesquisadores 

universitários na área da ciência da educação, reivindicando a elaboração de um repertório de 

conhecimentos profissionais para o ensino, qualidade dos programas de formação de professores 

e melhores condições de trabalho. Os simpatizantes do movimento de profissionalização 

apontam como positiva e necessária à constituição de um repertório de conhecimentos, 

(legitimado por pesquisas), como base para o trabalho cotidiano dos professores, assegurando-
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lhes seriedade e eficácia de sua ação. Os divulgadores da profissionalização do ensino utilizam-

se do oficio da medicina como referência ao que deveria ser e ter um professor: saberes 

específicos e eficientes que possibilitassem, na reflexão da ação prática, elaborar situações ideais 

nos espaços do ensino-aprendizagem (BORGES; TARDIF, 2001). 

Ao buscar um repertório de conhecimentos que garantisse a legitimidade do profissional 

docente, o movimento de profissionalização do ensino contribuiu para a emergência do campo 

de pesquisa sobre os conhecimentos ou saberes dos docentes e sua relação com eles. Surgem, 

então, pesquisas cuja abordagem téorico-metodológica dá voz ao professor, levando-se em conta 

os diferentes aspectos de sua vida. Segundo Nóvoa5, 

 

... esta nova abordagem veio em oposição aos estudos anteriores que acabavam 
por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e técnicas, 
gerando uma crise de identidade dos professores em decorrência de uma 
separação entre o eu profissional e o eu pessoal. Essa virada nas investigações 
passou a ter o professor como foco central em estudos e debates, considerando o 
quanto o "modo de vida" pessoal acaba por interferir no profissional (apud 
NUNES, 2001, p. 28-29). 

 

Acrescenta ainda o autor que esse movimento surgiu "... num universo pedagógico, num 

amálgama de vontades de produzir um outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades 

educativas e do quotidiano dos professores” (NÓVOA apud NUNES, 2001, p. 28-29). 

 

2.3 – A relação do professor com o conhecimento 

 

Estudos em educação voltados para as relações construídas pelos professores com os 

saberes que ensinam, evoluem a passos lentos comparados com a urgência de investigações 

nessa perspectiva. A realidade desvelada por autores norte-americanos, ainda é mais crua, 
                                                
5 Nóvoa, A. Os professores e a história da sua vida. In: _________ (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto 
Editora, 1995, p. 19. 
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apontam a inexistência de pesquisas sobre a especificidade dos conteúdos ensinados, isso quer 

dizer, o processo pelo qual o saber docente se transforma em conteúdo de instrução (SHULMAN 

apud MONTEIRO, 2001). 

Durante grande parte do século XX, o paradigma da racionalidade técnica, referência 

para a educação nesse período, trabalhava com a concepção de professor como um instrumento 

de transmissão de saberes produzidos por outros. A crítica a essa concepção aponta os seguintes 

aspectos da simplificação do seu raciocínio: 

 

... nega a subjetividade do professor como agente no processo educativo; ignora 
o fato de que a atividade docente lida com, depende de e cria conhecimentos 
tácitos, pessoais e não sistemáticos que só podem ser adquiridos através do 
contato com a prática; ignora os estudos culturais e sociológicos que vêem o 
currículo como terreno de criação simbólica e cultural; e que ignora, também, 
todo o questionamento a que tem sido submetido o conhecimento científico nas 
últimas décadas (MONTEIRO, 2001, p. 122).  

 

Tanto nas pedagogias de modelo diretivo “tradicional” quanto nas de modelo não 

diretivo, considera-se o conhecimento como universal, importando mais os aspectos relacionais: 

professor-saber; aluno-saber. Os saberes ensinados não são questionados, discutindo-se mais sua 

organização e didatização. Ainda no campo das pedagogias não diretivas, as pedagogias 

libertadoras promoviam o saber popular como um dos estandartes para a emancipação ou 

libertação dos grupos dominados. Com um certo radicalismo em suas propostas, a dimensão 

cognitiva do ensino foi sacrificada em detrimento da ênfase dada ao senso comum, provocando 

grandes lacunas nos grupos oprimidos, os quais propunham libertação (MONTEIRO, 2001). 

Em reação aos limites e insuficiências da racionalidade técnica, surgiram estudos e 

pesquisas procurando superar  

 

... a relação linear e mecânica entre o conhecimento técnico-científico e a 
prática na sala de aula” e buscando “novos instrumentos teóricos que fossem 
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capazes de dar conta da complexidade dos fenômenos e ações que se 
desenvolvem durante atividades práticas (MONTEIRO, 2001, p. 129). 

 

Desde então, o debate sobre o conhecimento ou saber dos professores vem ocupando um 

expressivo espaço no movimento da pesquisa educacional, tendo sido criada a categoria saber 

docente. Constituindo uma fértil produção cujo crescimento quantitativo vem acompanhado de 

uma grande diversificação qualitativa, podemos afirmar que esse campo de pesquisa 

transformou-se “... num objeto de investimentos multi e transdisciplinares, bem como numa luta 

simbólica de poder entre diversas correntes e disciplinas, entre diversas concepções e enfoques 

do conhecimento, que tentam impor seus modelos teóricos e suas metodologias” (BORGES; 

TARDIF, 2001, p. 12-13). 

 

2. 4 – Os professores: a perspectiva das Pesquisas sobre o docente 

 

No contexto das pesquisas educacionais brasileiras, a temática dos saberes docentes 

conheceu um percurso um pouco mais lento e sinuoso, só despontando a partir da década de 

1990, com a busca de novos enfoques e paradigmas para compreender a prática pedagógica e os 

saberes relativos ao conteúdo escolar a ser ensinado/aprendido, na contramão da tendência que 

valorizava quase exclusivamente o conhecimento (saberes específicos) do professor sobre a sua 

disciplina, característica da década de 1960. Nos anos de 1970, o domínio dos conteúdos passa a 

um segundo plano, valorizando-se os aspectos didático-metodológicos relacionados às 

tecnologias de ensino. Na década seguinte, a dimensão sociopolítica e ideológica da prática 

pedagógica domina o discurso educacional (FIORENTINI; SOUZA; MELO apud NUNES, 

2001). 
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Na perspectiva da pedagogia crítica dos conteúdos, ou idioma pedagógico, segundo Lelis 

(2001, p. 46), a competência técnica do professor medeia a relação com o conhecimento, de 

caráter universal e dimensão instrumentalizadora. Inclusive, como rescaldo da justificativa de 

transformação da escola e da sociedade própria dessa pedagogia, floresceu o discurso de 

culpabilização do professor, similar ao anterior, de culpabilização do aluno (ALMEIDA; 

PEROSA apud LELIS, 2001).  

O superdimensionamento da teoria em detrimento da empiria, apontado por Azanha 

(apud LELIS, 2001) como responsável pelo “abstracionismo pedagógico” que afastou os 

pesquisadores das práticas efetivas na sala de aula, começa a ser combatido ainda nos anos de 

1980, recorrendo-se à filosofia da práxis formulada por Vazques (1977) para pensar a unidade 

entre os dois pólos. 

Nos primeiros anos da década de 1990, os estudos educacionais trouxeram novos aportes 

à compreensão do trabalho docente, sendo o professor reconhecido como sujeito de um saber e 

de um fazer. Essas novas abordagens passaram a investigar os saberes de referência dos 

professores sobre suas próprias ações e pensamentos. Destacamos a contribuição de Tardif, em 

meio aos “... estudos estrangeiros que têm servido de referência para as pesquisas brasileiras, 

colocando em evidência diferentes tipologias e apresentando a complexidade e o caráter 

polisssêmico que envolve a noção de saber docente...” (NUNES, 2001, p. 32). 

Em 1991, a publicação do texto de Tardif, Lessard e Lahaye6 desperta o interesse da 

comunidade acadêmica brasileira para o estudo “... de um tema de conhecimento tácito entre os 

professores, mas cuja complexidade passaria a desafiar a argúcia de muitos membros dessa 

comunidade ...” (LÜDKE, 2001, p. 79). 

                                                
6
 TARDIF, M.; LESSARD, C.; LAHAYE, L. Os professores face ao saber: esboço de uma problemática do 

saber docente. Teoria & Educação, Porto Alegre: Pannônica, n. 4, p. 215-233, 1991. Posteriormente, 
este artigo forma o capítulo 1 de Saberes docentes e formação profissional (TARDIFF, 2004). 
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Marco na produção desse campo do conhecimento, esse texto “... efetuou a ‘curvatura da 

vara’, ao conferir à prática uma instância de produção do saber profissional ...” (LELIS, 2001, p. 

54) e 

 

 ... vem complexificar a lógica conteudista, ao afirmar que a relação dos 
docentes com o saber não se reduz à transmissão de conhecimentos já 
constituídos, sendo a prática, expressão de múltiplos saberes, incorporados em 
âmbitos, tempos, espaços de socialização diversos. Este texto contribuiu para a 
demarcação de um novo idioma pedagógico na consciência de que a prática 
profissional está marcada por uma trama de histórias, culturas que ultrapassam a 
dimensão pedagógica stricto sensu.  

 

Ao esboçar a problemática do saber docente, Lelis começa por afirmar que a banalidade 

de se reconhecer que o professor é alguém que sabe alguma coisa e cuja função é transmitir esse 

saber a outros se transforma em interrogação e problema ao se procurar especificar a natureza 

das relações dos professores com os saberes e a natureza dos saberes dos professores. Esse saber 

é plural, estratégico, apesar de desvalorizado, constituindo-se em um amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos de fontes sociais diversas. 

Considerando o acúmulo de conhecimento construído pela sociedade e a importância 

dada à educação na elaboração de processos destinados a transmissão desses conhecimentos para 

formação e informação dos participantes da dinâmica social, é inegável que os grupos de 

educadores tenham (ou deveriam ter) uma participação estratégica, como articuladores e 

mediadores do conhecimento socialmente produzido, marcando o ritmo de suas práticas com os 

saberes apreendidos, (re)significados e promovidos na ação docente. Sabemos que não é 

novidade afirmar, que o professor possui conhecimentos e que seu papel é transmiti-los. 

Contudo, esse caráter, simplesmente, afirmativo de que o professor sabe, ensina, e é por isso que 

é chamado de professor, configura-se em múltiplas questões, e até mesmos, desafios para 

compreender a gênese do saber docente; as especificidades e articulações que professores do 

ensino fundamental e médio constroem ao se confrontarem com o conhecimento. 
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O interesse sobre os processos de elaboração e ação dos saberes docentes anuncia o 

surgimento de pesquisas voltadas ao campo do conhecimento docente, pouco explorado, 

inclusive pelas próprias ciências da educação. Tardif identifica e define, em seus estudos, 

diversos saberes expressos na ação docente, apresentando as articulações entre eles e os 

professores.  

Segundo a tipologia de Tardif são os seguintes os saberes docentes: disciplinares – 

definidos e selecionados pela instituição universitária, correspondendo aos vários campos de 

conhecimento (arte, história, matemática, física, etc) estes saberes integram-se igualmente à 

prática docente através da formação (inicial e contínua) dos professores; curriculares – 

transmitidos pela instituição escolar através de discursos, objetivos, conteúdos e métodos, 

baseados nos modelos de cultura erudita e de formação para cultura erudita. Configuram-se 

como programas escolares os quais os professores deverão aprender e utilizar na sua prática; 

profissionais – transmitidos pelas instituições de formação de professores (escolas normais ou 

faculdades de ciências da educação) para formação científica e erudita, articulados à prática, que 

por sua vez, também mobiliza outros saberes, chamados de pedagógicos; experienciais – 

constituídos no exercício da prática cotidiana da profissão, fundados no trabalho e no 

conhecimento do meio. "Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles 

incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de 

saber-fazer e de saber-ser" (TARDIF, 2002, p. 39). 

Os professores, agentes na difusão do conhecimento acumulado e, também, desenvolvido 

no seio das sociedades contemporâneas, vêem atendendo aos  interesses e expectativas do seu 

novo contexto. Os educadores configuram-se como uma teia impregnada de saberes, com 

impulsos dinâmicos, caracterizados pela modernidade ocidental. Sem o fortalecimento dessa teia 

de saberes - os recursos educativos - a sociedade moderna avançaria sobre uma textura bem mais 

áspera, dificultando o fluxo das suas intensas produções, intelectuais e culturais no interior dos 
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sistemas educativos. As pesquisas científicas e eruditas na contemporaneidade interessam-se pela 

articulação com os sistemas formadores e educacionais atuantes. O interesse baseia-se na difusão 

e desenvolvimento de seus conhecimentos através de instituições como as universidades, 

tradicionalmente tidas como produtoras de saberes. 

No entanto, a velocidade de informações e pesquisas que se multiplicam nesse período, 

demonstram uma pré-disposição a um conhecimento auto-centrado com uma dinâmica 

transformação de seus valores sociais, culturais e epistemológicos. As formações apoiadas nos 

saberes instituídos na contemporaneidade configuram-se em cartilhas cognitivas, aplicadas as 

mais diversas práticas sociais, formuladas e renovadas pela comunidade científica em exercício. 

Aos educadores, fica cada vez mais explicita a demarcação do seu espaço de atuação e das 

exigências atribuídas a eles, “... a competência técnica e pedagógica para transmitir saberes 

elaborados por outros grupos” (TARDIF, 2002, p. 35). 

A resistência ao tratamento do saber docente enquanto produto, a ser consumido ou 

substituído das “prateleiras do hipermercado de conhecimentos”, revela o saber docente, como 

um saber estratégico inserido na sociedade e, como todo saber, está sujeito ao seu tempo 

histórico, quer dizer, ao contexto de sua formação e da apreensão de outros tantos saberes.  

No panorama econômico e social, a produção de novos saberes ocupa, ao lado dos meios 

de comunicação, uma posição privilegiada, sendo esta uma das dimensões do conhecimento e da 

atividade científica. Os novos sabres podem surgir tanto nas descobertas quanto nas 

reatualizações de antigos saberes. Isso acontece em decorrência da dinâmica inserida nos 

processos de aprendizagem. Contudo, formações apoiadas em saberes e construção de saberes, 

acarretam em dois pólos complementares e inseparáveis. O saber docente vai além da limitada 

expectativa de um saber fundamentado na mera transmissão de conhecimentos. O trabalho do 

docente é estratégico, revelando sua importante função social, tanto quanto a desenvolvida pela 

comunidade científica ou outros grupos de pesquisas. 
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Embora os saberes dos professores ocupem essa posição estratégica entre os saberes 

sociais, “... o corpo docente é desvalorizado em relação aos saberes que possui e transmite” 

(TARDIF, 2002, p. 33, grifo do autor). Na relação que os professores estabelecem com os 

saberes, os profissionais, disciplinares e curriculares incorporam-se à prática docente sem serem 

produzidos ou legitimados por ela, caracterizando-se como saberes de segunda mão.  Quanto aos 

dois últimos, o corpo docente “... não é responsável pela definição nem pela seleção dos saberes 

que a escola e a universidade transmitem” (op. cit., 2002, p. 40), situando-se fora da prática 

docente. Também fica evidente pela definição que a relação dos professores com os saberes 

profissionais é de exterioridade. Em suma, “... poderíamos falar aqui de uma relação de alienação 

entre os docentes e os saberes” (op. cit., 2002, p. 41-42). 

Frente a essa relação, os professores procuram ou tentam produzir saberes que lhes 

permitam compreender e dominar sua prática, distanciando-se dos adquiridos fora dela. 

Experenciais, esses saberes oriundos da práxis docente 

 

... não provêm das instituições de formação nem dos currículos. [...] não se 
encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos (e não 
da prática: eles não se superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas se 
integram a ela e dela são partes constituintes dela enquanto prática 
docente)[...]Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação 
(TARDIF, 2004, p. 48-49).  

 

Na própria consideração dos professores, os saberes da experiência profissional 

constituem os fundamentos de sua competência, são o núcleo vital do saber docente. Através da 

experiência, os professores (re) significam os saberes exteriores articulando-os com os saberes 

implícitos nas suas práticas cotidianas. Nesse sentido, "... os saberes experienciais não são 

saberes como os demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, 

'polidos' e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência" (TARDIF, 2002, p. 

54).  
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Embora destaque a contribuição de Tardif em valorizar os saberes da prática, Monteiro 

(2001) aponta uma certa ambigüidade que reveste a formulação de Tardif, quando procura 

mostrar que os saberes da experiência não são completamente subjetivos. Ao se referir à 

objetividade parcial conferida pelo “... processo de criação de consensos parciais quando da 

partilha de certezas e conclusões entre os pares no confronto de saberes” (MONTEIRO, 2001, p. 

131), Tardif seria vago e “... os saberes da experiência acabam sendo tomados como se fossem 

novos saberes a serem utilizados. O saber docente é o saber da experiência ou é a soma dos 

quatro saberes citados anteriormente?” (MONTEIRO, 2001, p. 132). Ao considerar o caráter 

amalgamado do saber docente não se resgata, de certa forma, o viés da racionalidade técnica?  

A análise das características do saber docente é aprofundada por Tardif, em texto de 

1999, no qual apresenta uma proposta para o estudo da epistemologia da prática profissional e 

avança na valorização do saber da experiência. Em sua ótica, os saberes profissionais são saberes 

da ação, saberes do trabalho e no trabalho. Nesse sentido, a prática profissional não é um local de 

aplicação dos conhecimentos universitários, mas um processo de filtração, que os transforma em 

função das exigências do trabalho (TARDIF, 2002).  

 Os saberes construídos pelos professores durante o exercício concreto de sua profissão 

como saberes autônomos e específicos do seu trabalho incluem-se num contínuo processo de 

elaboração e reflexão de sua prática, acarretando novos conhecimentos e competências. Essas 

características permitem superar a visão dos professores como "idiotas cognitivos" (op. cit., 

2002, p. 258), dependentes e determinados por estruturas sociais, pelo inconsciente ou cultura 

dominante, representando uma contribuição significativa para avançarmos na conquista da 

autonomia profissional (MONTEIRO, 2001). 

O autor também caracteriza os saberes profissionais dos professores como temporais; 

plurais e heterogêneos; personalizados e situados, carregando consigo as marcas do seu objeto: 

os alunos. 



 64 

Na história do desenvolvimento desse campo de pesquisa no Brasil, a questão dos saberes 

docentes vem sendo explorada tanto no domínio da didática, quanto no do currículo, além no da 

formação de professores. No primeiro domínio, a temática “ensino e aprendizagem” busca “... 

compreender as relações entre o saber pedagógico e o saber científico em situações de ensino e 

aprendizagem, para o que concorrem novos enfoques das psicologias cultural e cognitiva” 

(BATISTA NETO, 2006, p. 54). A temática “Didática, docência e pesquisa” busca  

 

... identificar a contribuição e o lugar do saber didático na formação e na 
atividade docente; compreender as interdeterminações entre forma (método de 
ensinar) e conteúdo (área de conhecimento específico); apreender os processos 
de produção da identidade dos professores e do saber ensinar em situações 
concretas, considerando os saberes da experiência, os específicos e os 
pedagógicos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 52). 

 

No segundo domínio, “... as questões que renovam a abordagem do currículo [...] 

recolocam [...] a relação entre saberes pedagógicos e saberes específicos sob novas bases” 

(BATISTA NETO, 2006, p. 57). Destaca-se ainda a contribuição de Monteiro, cujo objetivo é 

 

... discutir as possibilidades teóricas provenientes da articulação das categorias 
de análise “saber docente” e “conhecimento escolar” para a pesquisa das 
relações dos professores com os saberes que ensinam, categorias de análise 
essas que, em nosso entender, abrem perspectivas promissoras para a melhor 
compreensão dos processos envolvidos (2001, p. 124). 

 

Monteiro conclui que “... a articulação das duas vertentes pode auxiliar a iluminação de 

aspectos ainda pouco conhecidos da epistemologia da prática relativos à mobilização dos saberes 

e competências que são ensinados e desenvolvidos nas escolas” (p. 139).  

O terceiro domínio, formação de professores, “... conheceu um grande desenvolvimento 

desde a última década ...” (BATISTA NETO, 2006, p. 61-62). Neste aspecto Borges destaca a 

contribuição de Nunes que,  



 65 

 

... apresenta uma reflexão sobre quando e como a questão dos saberes docentes 
aparece nas pesquisas sobre formação de professores na literatura educacional 
brasileira. [...] busca identificar os diferentes referenciais e abordagens teórico-
metodológicas, bem como tipologias utilizadas por pesquisadores brasileiros 
(BORGES, 2001, p. 18-19). 

 

Na avaliação da autora,  

 

... a investigação de questões [...] referentes ao saber docente, com certeza 
muito contribuirá para o desenvolvimento desse campo de pesquisa na realidade 
brasileira, assim como para as orientações de políticas voltadas para a formação 
e profissionalização do professor (NUNES, 2001, p. 39). 

 

Ao tomar como referência teórica desta pesquisa o campo do saber docente, o fazemos 

criticamente quanto às zonas de sombra que precisam ser desvendadas. A começar pela novidade 

da temática enquanto objeto de pesquisa no Brasil, cabe a advertência de Lelis (2001, p. 44) de 

que velhos temas reapareceram travestidos, retornando a questões ainda não equacionadas pelas 

políticas e práticas de formação de professores, a exemplo do “papel da teoria e da prática nos 

processos de formação de professores, os modos como os professores se relacionam com os 

saberes”. 

No seu estudo, Silva (1997) ressalta que “... o fato de pensar/produzir uma teoria a partir 

da prática educativa, considerando a sabedoria e experiência dos professores, não significa a 

negação do papel da teoria na produção do conhecimento” (apud NUNES, 2001, p. 31). 

Algumas questões colocam-se como desafiadoras, segundo Lelis (2001, p. 54), 

considerando ainda não haver uma tradição em pesquisa acumulada nesse campo e a hegemonia 

do projeto neoliberal no campo da educação: 
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... Que cuidados precisamos tomar para não privilegiarmos em excesso a 
realidade intra-escolar, micro-social, e perdermos com isto dimensões 
contextuais do trabalho docente no plano político social mais amplo? Como 
evitar o superdimensionamento do pedagógico, indiferente às diferenças sociais 
de gênero, classe social e etnia, tão fortes em nosso país? Como lidar com a 
dimensão cognitiva articulando-a à esfera das culturas com seus ritos, símbolos 
e mitos? 

[...] 

Que cuidados precisamos tomar para não resvalarmos para um praticismo em 
migalhas, na relativização quanto ao lugar ocupado pela teoria? Sob que 
critérios operaremos com a prática profissional, de modo a torná-la um espaço 
de construção de saberes rigorosos sem serem rígidos? Como o saber do mundo 
da experiência sensível pode ser transposto para uma razão que se quer 
dialógica e processual? 

 

Pelo seu caráter social, a prática pedagógica pressupõe uma concepção de conhecimento 

que orienta a interação entre o sujeito e o objeto e o diálogo entre teoria e prática. Nela, sujeito-

objeto é o próprio sujeito, implicando relação de reciprocidade entre sujeitos e, ainda, ação de 

um sujeito sobre outros sujeitos, revelando dois lados da mesma moeda em que de um lado 

aparece a ação do teórico e subjetivo – a abstração do pensar – e no outro a ação do prático e 

objetivo – o fazer nas condições concretas. 

Realiza-se, assim, a prática pedagógica como atividade teórico-prática. Componentes 

indissolúveis da práxis, somente artificialmente, num processo de abstração, podem-se isolar a 

teoria e a prática, uma do outra. Segundo Biasoli, 

 

... essa íntima relação de unidade entre teoria e prática não pressupõe que a 
teoria se dissolva na prática nem a prática na teoria, mas sim que a teoria 
mantenha uma certa autonomia, mesmo que relativa, em relação às 
necessidades práticas. Essa autonomia é, em parte, indispensável para que a 
teoria sirva à prática, para que a teoria não se limite a ir simplesmente atrás da 
prática, e sim que, por vezes, antecipe-se à própria prática (2004, p. 110). 

 

A busca por uma prática reflexiva é apontada por muitos estudiosos como uma práxis 

fundamental. Para eles, o sujeito não só produz um mundo mais humanizado por agir e pensar 
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sobre suas necessidades, elaboradas na medida em que se modelam nele projetos humanos, 

como, numa práxis produtiva, constrói, transforma ou modifica a si mesmo. 

O professor, numa prática pedagógica reflexiva, constrói diálogos com seus alunos e com 

o contexto em sua volta, oferecendo situações de ensino-aprendizagem que estimulam a 

criatividade, distanciando-se de atividades mecânicas e repetitivas, relacionando a teoria e a 

prática tanto no saber e fazer artístico como no saber e fazer pedagógico.   

Identificar na prática do professor dificuldades e soluções que possam contribuir para a 

reflexão e a construção de novos caminhos para o ensino de Arte nas escolas seria a tentativa de 

possibilitar uma junção entre o saber prático e o saber teórico que venha a dialogar com a 

concepção tradicional da relação entre teoria e prática, que resiste à idéia de uma prática 

provinda de “saber” que, segundo esta concepção, só é possível pela ciência ou pela pesquisa 

pura (TARDIF, 2002). 

 

 



 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

A METODOLOGIA: CAMINHO CONSTRUÍDO NA 
INVESTIGAÇÃO 
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Para buscar o traço da pesquisa, com o objetivo de compreender o processo de construção 

dos saberes docentes do professor de Arte das séries finais do Ensino Fundamental, fez-se 

necessário a escolha de pinceis capazes de percorrer e dialogar com diferentes texturas. 

Nesse sentido, utilizamos uma metodologia que privilegiou aspectos qualitativos, ao 

ouvir o professor de Arte de 5ª a 8ª série do sistema de ensino do estado de Pernambuco no seu 

espaço de trabalho, centrando-se em elementos relacionados a sua formação, sua trajetória 

pessoal e profissional, e principalmente nos saberes sobre arte e ensino de Arte, mobilizados e 

construídos no espaço da sala de aula.     

Nesse percurso investigativo, os dados foram coletados a partir de interações sociais ou 

interpessoais com um foco aberto e flexível seguindo orientação de Mazzotti e Gewandsznajder 

2002), permitindo assim a utilização de técnicas e instrumentos complementares para um melhor 

entendimento do fenômeno estudado nesta pesquisa. 

Essa abordagem permitiu uma aproximação direta do pesquisador com o campo no qual 

se materializam as situações investigadas, possibilitando a construção do objeto por intermédio 

do diálogo com os sujeitos, assim como a interpretação da realidade encontrada, pois, segundo 

Bogdan e Biklen (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.11), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como seu principal instrumento.” 

Para Chizzotti, a pesquisa qualitativa caracteriza-se por métodos e modelos de caráter 

histórico-antropológico que captam aspectos específicos dos dados e dos acontecimentos no 

contexto em que acontecem. E, ainda, pela forma como apreende e legitima os conhecimentos, 
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baseando-se na existência de uma relação dinâmica entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito – o concreto e o abstrato. 

Nas relações sociais, o sujeito representa comportamentos e exercita conhecimentos 

antecipados e esperados por outros sujeitos através da interação com os elementos externos e 

internos a ele. Essas relações possibilitam a construção de sua individualidade, sentimentos e 

personalidade que, estimuladas de forma eficiente, fortalece-o para transitar na realidade do 

contexto em que atua. 

No cotidiano de nossas atividades profissionais, muitas vezes, retiramos elementos de 

nossa experiência pessoal, da troca com colegas, da intuição e observação do que está à nossa 

volta para solucionar problemas e transformar a realidade contextual, construindo teorias sobre a 

nossa prática.  

Chizzotti chama a atenção do pesquisador sobre a teoria surgida da prática do sujeito 

quando aponta que: 

 

A pesquisa não pode ser produto de um observador posto de fora das 
significações que os indivíduos atribuem aos seus atos; deve, pelo contrário, ser 
o desvelamento do sujeito social que os indivíduos manifestos em suas 
interações cotidianas. (p. 29) 

 

 

Por essa razão, os conceitos, saberes e as experiências expressadas pelos professores de 

Arte ocuparam o centro de referência das minhas análises e interpretações durante o exercício da 

investigação.  

O nosso vínculo com o sistema de ensino do Estado de Pernambuco, na condição de 

professora de Arte do ensino fundamental (5ª a 8ª série) e do ensino médio, foi decisivo na 

definição do professore de Arte desse sistema como campo de investigação. Pois, ao contrário 
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das pesquisas tradicionais, as de abordagem qualitativa, segundo Mazzotti; Gewandsznajder 

(2002): 

 

...a escolha do campo onde serão escolhidos os dados, bem como dos 
participantes é proposital, isto é, o pesquisador os escolhe em função das 
questões de interesse do estudo e também das condições de acesso e 
permanência no campo e disponibilidade dos sujeitos. (p,162) 

 

Portanto, conhecer o professor de Arte, na busca de compreender seu processo de 

construção do saber docente, inclui sua identidade profissional, os problemas e vantagens em ser 

um professor de Arte, o processo de seleção de conteúdos, da metodologia e da didática por ele 

executados. O interesse em colocar o professor de Arte nas discussões sobre saberes docentes 

tem como objetivo colaborar com o debate sobre Quem deve ensinar Arte e Quem pode ensinar 

Arte no espaço da sala de aula.    

Na busca de compreendermos o objeto investigado, adotamos instrumentos e 

procedimentos favoráveis à aproximação, ao reconhecimento e à análise, imprimindo os traços 

que contornaram a imagem do professor de Arte e seu processo de construção de saberes. 

Os primeiros traços foram marcados pela pesquisa documental. Fizemos o levantamento 

de materiais referentes: (1) aos saberes transmitidos pela instituição formadora do professor de 

Arte, a exemplo dos programas curriculares dos cursos de licenciatura em Educação Artística – 

Artes Plásticas e Artes Cênicas – da UFPE, os quais dão conta dos saberes profissionais e 

disciplinares; (2) aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos categorizados e apresentados 

pela instituição escolar, a exemplo de programas escolares, os quais contemplam os saberes 

curriculares; (3) informações sobre os professores que ensinam Arte, licenciados e não 

licenciados em Educação Artística, sob a jurisdição da Gerência Regional de Educação Sul, 

responsável pelas unidades de ensino, aonde os professores desenvolvem o exercício de suas 

profissões, seus saberes da experiência.  
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Os traços riscados na superfície da nossa pesquisa com dados dos documentos fornecidos 

pela GRE Sul, proporcionaram o reconhecimento, contextualização e configuração do nosso 

campo de pesquisa – os professores de Arte. 

 A leitura e interpretação dos dados coletados resultaram na elaboração de 60 

questionários com 23 perguntas fechadas, entregues a 30 escolas da GRE Sul. A lista com a 

localização dos estabelecimentos de ensino, fornecida pela Secretaria de Educação e Cultura, nos 

possibilitou a criação de um mapa, situando-os em 11 bairros de maior acessibilidade à nossa 

investigação. As escolas visitadas estão distribuídas nos bairros de Areias, Boas Viagem, Bonji, 

Cordeiro, Ipsep, Iputinga, Madalena, Pina, Torre e Várzea.    

Segundo Cecília Minayo, “No processo de pesquisa pode surgir a necessidade da 

elaboração de um questionário fechado para captar aspectos considerados relevantes para 

iluminar a compreensão do objeto, estabelecer relações e generalizações” (2000, p. 100). Os 

questionários utilizados no levantamento e detalhamento de informações sobre a realidade 

empírica do campo de investigação, também serviram como um importante instrumento para 

caracterização dos nossos sujeitos.  

Dos 60 questionários entregues aos professores de Arte das escolas visitadas, recolhemos 

29, com 27 inteiramente respondidos e 2 em branco. A aplicação dos questionários ocorreu no 

período de deflagração da greve dos professores da rede estadual de ensino (junho de 2007), 

dificultando o recolhimento do material junto aos professores. As respostas dos materiais 

coletados foram todas tabuladas e nos forneceram um panorama sobre a formação escolar e 

acadêmica, relativas ao campo profissional e a alguns aspectos sobre o ensino de Arte. 

Tendo em vista nosso objeto de estudo – saberes docentes dos professores de Arte das 

séries finais do ensino fundamental do sistema de ensino do Estado de Pernambuco – elegemos, 

como sujeitos da pesquisa, 5 professoras de Arte, sendo que 4 delas não são licenciadas em 

Educação Artística. 
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No sistema de ensino estadual de Pernambuco, excetuando-se um pequeno grupo com 

formação específica na área, a maioria dos professores de Arte não possui a licenciatura em 

Educação Artística. 

As  cinco professoras foram identificadas foram convidadas a colaborar com a pesquisa 

através das informações fornecidas nos questionários. No processo de seleção desses sujeitos, 

foram levados em conta os seguintes critérios: (1) a sua condição de efetivos e em regência 

docente; (2) tempo de carreira, contemplando professoras de curta (iniciantes) e de longa 

experiência; (3) formação continuada, nos diversos níveis; (4) regência em diferentes unidades 

de ensino. Condição sine qua non para responder o questionário foi o interesse demonstrado 

pelos sujeitos para com a pesquisa e, sobretudo, o desejo de “dizer alguma coisa sobre seu 

trabalho e saberes.” (BORGES, 2004, p. 96) 

A preocupação com um possível constrangimento dos nossos sujeitos nos levou à decisão 

de preservar seus verdadeiros nomes, durante a apresentação da análise dos dados. Dessa forma, 

os nomes das professoras de Arte foram alterados, de modo a manter suas identidades 

preservadas.   

Inspirados com pelo desafio de compreender como as professoras de Arte, oriundas de 

diferentes áreas do conhecimento, constroem seus saberes docentes para a prática do ensino de 

Arte, escolhemos um instrumento de investigação que oferecesse momentos significativos, em 

que as professoras repensassem e refletissem sobre os seus saberes.  

Neste sentido, optamos pela entrevista semi-estruturada, como principal instrumento para 

o levantamento de informações a respeito dos saberes docentes. Com estas entrevistas, 

construímos um espaço favorável à comunicação, transmitindo confiabilidade e respeito à 

disposição dos pensamentos, tendências e reflexões das professoras. Segundo Dias da Silva,  
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Nesta Entrevista questões gerais são levantadas. As questões nesse caso são 
abertas e devem evocar ou suscitar uma verbalização que expresse o modo de 
pensar ou de agir das pessoas face aos temas focalizados. Devem visar, também, 
facilitar as lembranças dos informantes e que eles principiem a falar sobre o 
tema, para que se instalem, aí, noções de credibilidade. Cada um deverá compor 
uma seqüência particular e abordar com mais ou menos detalhes um fato, da 
maneira que melhor lhe convier. Tornam-se Entrevistas longas, que irão 
permitir tanto a análise quantitativa das respostas às questões que abordam 
pontos objetivos, quanto, e em especial, uma análise qualitativa do discurso dos 
informantes (SILVA apud  ARNOLDI; ROSA, 2006, p. 31). 

 

 

  Por meio da entrevista, mobilizamos o discurso dos professores sobre os seus saberes. 

Nesse sentido, o discurso é tratado como uma capacidade e, ao mesmo tempo, uma possibilidade 

de fazer emergir a natureza reflexiva dos sujeitos. “Trata-se de um saber discursivo que se 

constrói e também se reelabora no momento em que o professor, fazendo uso de sua capacidade 

lingüística e de reflexão, desenvolve os argumentos para os seus atos e pensamentos.” 

(BORGES, 2004, p. 91) 

 As entrevistas com duração de 1 hora foram fornecidas, permitidas e registradas em fitas 

cassete, nas respectivas escolas das nossas depoentes. Vale ressaltar que os depoimentos foram 

colhidos no período da greve dos professores do sistema estadual de ensino, demonstrando o 

empenho e interesse das professoras em colaborar com a pesquisa. Posteriormente à conclusão 

desse trabalho, realizamos as transcrições integrais das entrevistas, que foram cuidadosamente 

lidas, tendo como perspectiva a compreensão e esclarecimento das nossas questões de pesquisa. 

 As análises das falas das professoras foram sistematizadas de acordo com a técnica de 

análise de conteúdo, que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação. Bardin define a análise de conteúdo como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (1997, p. 42). 

 

Conferir aos materiais de pesquisa o status de dados exige “todo um trabalho prévio de 

construção de um corpo de hipóteses, derivado de um conjunto de escolhas teóricas que é 

indispensável para delimitar e conferir sentido aos materiais empíricos necessários ao 

desenvolvimento da investigação.” (apud SOARES, 2006, p. 76) 

Na análise classificamos as respostas das professoras em grupos temáticos, sempre 

relacionando as divergências com o que é regular no discurso das nossas depoentes. 

Organizamos e cruzamos os dados, segundo os objetivos da investigação. Nesta análise, 

buscamos compreender os processos de construção dos saberes das professoras em momentos de 

reflexão sobre sua prática, sugeridos pelo conjunto de questões contidas nas entrevistas. Bardin 

(2000, p. 105) ainda esclarece que 

 

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 idéias constituintes, em enunciados e em 
proposições portadoras de significações isoláveis. 

 

 

O tratamento dos dados foi sistematizado em três momentos: 1) a pré-análise - 

organização de todas as informações que nos levaram aos professores de Arte e que promoveram 

a formulação de hipóteses e elaboração dos objetivos, assim como as transcrições e recortes de 

todas as entrevistas organizadas por perguntas contidas nos questionários; 2) a exploração do 

material – leitura cuidadosa e exaustiva dos materiais na busca de sua transformação permitindo 

identificar e descrever os elementos indispensáveis à compreensão do nosso objeto; 3) o 

tratamento dos resultados - interpretação e confrontação dos dados em relação aos objetivos 

traçados na pesquisa. 
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No capítulo seguinte, apresentaremos os materiais analisados durante o caminho 

metodológico aqui exposto. Sua conclusão tem origem tanto na análise dos conteúdos manifestos 

quanto na análise dos conteúdos implícitos nas unidades de contexto.   
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISE DOS DADOS 
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Este capítulo tem como objetivo analisar o processo de construção dos saberes 

docentes a partir da trajetória pessoal e profissional das professoras, reconhecendo, em seus 

depoimentos, concepções a respeito desta temática, direcionada para o exercício da disciplina 

Arte na sala de aula. 

Desta forma, apresentaremos os dados coletados na Gerência Regional de Educação 

Recife Sul (GRE Sul), como forma de mapeamento dos profissionais dessa disciplina no 

universo de escolas da jurisdição dessa instituição. Em seguida, Apresentaremos, de forma 

sucinta, a proposta curricular do curso de Licenciatura em Educação Artística que nos 

ofereceu informações sobre saberes específicos à formação do professore de Arte. 

Nas instituições de ensino da GRE Sul não encontramos nos materiais elaborados Poe 

estas que fizessem referência ao planejamento e a prática do ensino de Arte, nessas 

instituições estão a disposição dos professores o PCN – Arte e, em algumas delas, a Coleção 

Professor Carlos Marciel como sugestão para o desenvolvimento e sistematização da prática 

pedagógica nas escolas. 
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4.1 – Os documentos 

4.1.1 – Os documentos fornecidos pela Gerência Regional de Educação Recife Sul 

(GRE Sul)  

 

Iniciamos o levantamento documental na Gerência Regional de Educação Recife Sul 

(GRE Sul) cujo raio de ação abrange o número de 103 escolas, localizadas na zona sul da 

capital do Estado.  

A GRE Sul possui um departamento - Unidade de Gestão de Rede - responsável por 

atualizar, a cada ano, os dados referentes a todas as escolas de sua jurisdição. Nesta unidade 

administrativa, analisamos 103 documentos – Informativo Gerencial – encaminhados 2° 

semestre de 2006, que continham informações específicas sobre cada escola; tais como, 

número de inscrição, código do MEC, estabelecimento, endereço, horário de funcionamento, 

serviços oferecidos, número de salas de aula, alunos, turmas, modalidade de ensino, 

acessibilidade, servidor efetivo e contratado, pessoal administrativo, pessoal em função 

técnica9.    

A respeito dos professores em regência de classe, o Informativo Gerencial apresenta: 

matricula, nome, cargo, licenciatura, carga horária, nome da disciplina, turno e se tem vínculo 

com outro órgãos . 

O interesse nos documentos da GRE Sul fundamentou-se no levantamento do número 

de professores de Arte, e suas respectivas graduações, que atuavam nas escolas até o presente 

momento da investigação. A pesquisa documental propunha-se nesse momento, calcando-se 

nas idéias de Caulley, a “identificar informações factuais nos documentos a partir de questões 

ou hipóteses de interesse” (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).  

                                                
9 Informativo Gerencial em anexo. 
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Partimos da hipótese que encontraríamos um número razoável de licenciados em 

Educação Artística nas escolas públicas, já que o sistema estadual de ensino de Pernambuco, 

em acordo com a LDB (Lei nº 9394/96), é responsável pela maior oferta desse segmento nas 

séries finais do Ensino Fundamental e Médio. Suspeitávamos que a presença desses 

profissionais havia crescido, em decorrência dos reflexos da nova Lei. No entanto, a realidade 

dos documentos se contrapôs à nossa hipótese: quase não encontramos professores 

licenciados em Educação Artística, nas escolas da amostragem pesquisada.  

A análise dos 103 documentos nos possibilitou enxergar diferentes ângulos do campo 

de atuação da nossa pesquisa, fornecendo os primeiros elementos - luz e sombra, essenciais ao 

desenho – para conhecermos os professores responsáveis pela a disciplina Arte nas escolas do 

sistema estadual de ensino. 

O esboço inicial do nosso campo, revelou que o ensino de Arte  está presente na 

proposta curricular das escolas públicas, porém, o mesmo não se pode dizer sobre a presença 

do seu especialista, o profissional licenciado em Educação Artística.  

Então, qual é retrato do professor de Arte que os Informativos Gerenciais   

apresentaram a GRE Sul? 

Nos 103 documentos analisados, que representam as escolas da GRE SUL, 03 

documentos (3%) correspondem a escolas de Educação Infantil, 38 documentos (37%) não 

informam a graduação dos professores de Arte e em 62 documentos (60%) encontramos, 

nesta amostra, o número de 212 professores que ensinam a disciplina e suas respectivas 

graduações (Tabela 1). 
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TABELA 01 

Documentos/Escolas Professores de Arte Informam curso N/informam curso 

103 212 62 38 

 

Dos 212 professores identificados que ensinam a disciplina Arte na escola, 95% não 

possuem a Licenciatura em Educação Artística. O número de 10 professores identificados 

(4,7%) com essa graduação é ofuscado pela quantidade de profissionais de outras áreas de 

conhecimento que ensinam Educação Artística. 

Esses documentos indicaram, em sua maioria, que o professor de Arte das escolas 

públicas na atualidade, é o Licenciado em Letras com o número de 120 professores (56,6%), 

seguido pelo Pedagogo, com o número de 21 professores (10%).  

Além dessas duas graduações, também encontramos a licenciatura em geografia, com 

o número de 8 professores (4%); Artes Domésticas, com o número de 5 professores (2,3%): 

Ciências Biológicas, com o número de 3 professores (1,4%); Matemática, com o número de 3 

professores (1,4%); Química, com número de 1 professor (0,47%); Estudos Sociais, com o 

número de 1 professor (0,47%); História, com o número de 1 professor (0,47%); e, 

finalmente, o graduado em Teologia, com o número de 1 professor (0,47%) (Tabela 2). 

TABELA 02 

Letras Pedagogia Arte Geografia Artes 

domésticas 

Nº de não 

licenciados 

120 (56%) 21 (10%) 10 (4,7%) 8 (4%) 5 (2,3%) 202 (95%) 
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Diante do traçado dos dados coletados nos documentos da GRE Sul, a imagem do 

campo de pesquisa assemelha-se a um desenho cubista, com recortes e colagens de uma 

realidade presente nas escolas públicas estaduais da zona sul da capital. 

 

4.1.2 – As informações em relação a Propostas Curricular do curso de Licenciatura em 

Educação Artística10 (Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

A licenciatura em Educação Artística da Universidade Federal de Pernambuco, criada 

na década de 1970, propõe formar profissionais qualificados para atuarem em diversas áreas 

do campo da arte e da Arte/ Educação. Essa licenciatura vem transformando suas propostas 

curriculares na busca de atender as exigências decorrentes das mais diversas transformações 

ocorridas na sociedade nessas últimas décadas (AGUIAR, 1997; SILVA, 2003). 

Com Carga Horária Plena de 2.805 horas, os alunos do curso têm acesso a 43 

disciplinas referentes aos conteúdos teóricos e práticos das linguagens artísticas, bem como os 

conhecimentos oferecidos por disciplinas pedagógicas. 

Para as 28 disciplinas com conteúdos específicos à arte é reservado um total 1800 

horas, sendo que 510 horas distribuídas para as disciplinas teóricas como por exemplo: 

História das Artes; Sociologia das Artes, Estética e Fundamentos da Expressão e 

Comunicação e 1290 horas para atender as 19 disciplina práticas voltadas para o desenho, a 

pintura, gravura, em fim, direcionadas à expressão, criação e experimentação do aluno através 

da vivencia com as diversas linguagens artísticas. 

                                                
10 Proposta Curricular do Curso de Licenciatura em Educação Artística/ Habilitação em Artes Plásticas da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) perfil 8203 1º semestre 1990, cedido pelo Departamento de Teoria 
da Arte e Expressão Artística em março de 2006. Anexo 01.  
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 Somente 11 disciplinas, entre teóricas e práticas, com 855 horas, são distribuídas na 

proposta do curso voltadas para as discussões sobre Educação, os fundamentos da 

Arte/Educação e a prática docente. Essa distribuição da carga horária das disciplinas sugere 

duas possibilidades de interpretação, a primeira uma preocupação com o domínio dos 

fundamentos teóricos da arte e da técnica de linguagens artística para a formação do futuro 

professor, oferecendo um repertório variado de informações para a sistematização de 

conteúdos e atividades a serem trabalhados tanto no espaço escolar quanto fora dele. A 

segunda sugere uma formação distanciada das questões que envolvem o ensino de Arte na 

escola, valorizando os conhecimentos artísticos em detrimento dos conhecimentos 

pedagógicos. Na tabela 03 encontra-se a distribuição da carga horária reservada para as 

disciplinas teóricas e práticas específicas à arte e para as disciplinas pedagógicas. 

TABELA 03 

Teorias específicas à arte Práticas específicas à arte Teóricas e práticas pedagógicas 

510 Carga horária 1290 Caga Horária 855 Carga Horária 

 

O curso de Licenciatura em Educação Artística, forma, a cada ano, profissionais para 

atuarem nas redes oficiais e privadas de ensino, como também oferece espaços de atuação 

fora da escola, a exemplo de agenciais e institutos culturais, museus e empresas. No entanto, a 

carga horária voltada para as discussões pedagógicas é de fato suficientes para fortalecer e 

motivar o futuro professor a se envolver com a problemática da Arte/Educação no ambiente 

escolar?  

O quadro apresentado na tabela 03 indica uma desatenção aos conhecimentos 

pedagógicos e, conseqüentemente, uma desvalorização da atividade docente relacionadas às 

práticas a serem desenvolvidas na escola dentro da sala de aula. Não encontramos uma 
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disciplina que ofereça uma reflexão a respeito da Arte proposta e presente no currículo 

escolar. Como pensar uma prática ou um saber docente a partir das referencia conceituais a 

respeito do ensino de Arte adquiridos nesse curso de formação? 

Essa reflexão já havia sido ensaiada nos estudos desenvolvidos por Aguiar ao 

pesquisar o curso de Licenciatura em Educação Artística da Universidade Federal de 

Pernambuco. Em sua pesquisa a autora revela “a crise de identidade instalada no curso” (grifo 

do autor), motivada pela falta de um planejamento pedagógico e filosófico. Em uma das falas 

dos seus sujeitos essa licenciatura é definida como um curso misto, porém, 70% das 

disciplinas são, tendenciosamente, voltadas para a formação de um Bacharelado em arte ( 

AGUIAR, 1997). 

Acreditamos, assim como Aguiar (1997) que o curso de Licenciatura ainda esta se 

constituindo como um curso de formação de professores, ainda esta fortalecendo sua própria 

identidade, pois é muito jovem (1976-2007). 

Quando refletimos sobre os dados encontrados nos documentos da GRE-Sul a respeito 

da ausência de professores especializados para o ensino de Arte perguntamos: onde estão os 

profissionais formados pelo curso de licenciatura em Educação Artística? São profissionais 

que não se identificam com o campo da educação ou sentem-se desvalorizados 

financeiramente e socialmente para o exercício da prática docente? 

Contudo, mesmo identificando uma predominância nas disciplinas do campo da arte, 

os curso de Licenciatura oferecem, de qualquer forma, uma rica experiência com os processos 

de criação em arte. Essas vivências são imprescindíveis para a formação do professor de Arte, 

pois existem conhecimentos e saberes a serem construídos e compreendidos em Arte que 

somente experimentando, colocando as mãos, o corpo e mergulhando os sentidos torna-se 

possível o aprendizado na Arte (VARELA, 1988).  
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4.1.3 –  Rita, Cândida, Cristiane, Débora e Fernanda: as nossas de professoras 

 

Rita  

Rita tem trinta e oito anos, é solteira, pernambucana, possui três cursos de graduação 

que apresentamos por ordem de conclusão – Teologia, Educação Artística/ Artes Cênica e 

Educação Artística/ Artes Plásticas. Domina o inglês, considera-se uma artista, pois, produz 

atividades artísticas individualmente e em grupos. Atualmente vem se dedicando as 

perfomances. Concluiu sua formação escolar integralmente no sistema público de ensino. 

Durante o terceiro período de seu primeiro curso de Licenciatura, iniciou sua pratica docente 

numa escola do município de Recife. Freqüentou todas as capacitações oferecidas por essa 

rede para se constituir professora no exercício da prática pedagógica. Descreve-se como uma 

resistente que ainda luta por transformações no campo da educação e, especialmente, no 

campo da Arte/Educação no qual tem onze anos de experiência no sistema estadual de ensino 

e nove anos no sistema municipal de Jaboatão dos Guararapes. 

 

Cândida 

Cândida tem trinta e nove anos, solteira, e há treze anos trabalha no sistema estadual 

de educação, seis deles dedicados ao ensino de Arte. Também atua como professora do 

sistema municipal do Recife. Concluiu sues estudos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

em escola pública e complementou o restante da sua formação em escola privada. Durante o 

curso de Pedagogia trabalhava como professora das primeiras séries do Ensino Fundamental, 

nesse percurso já experimentava a arte em atividades propostas para facilitar a aquisição de 

novos conhecimentos por seus alunos. Para compreender os objetivos propostos pela Arte/ 

Educação buscou o curso de Especialização em Teatro/Educação oferecido pela UFPE para 
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compreender seus diferentes processos de ensino. Atualmente trabalha, também, fora da 

escola num espaço voltado para o ensino de Arte para crianças e participa de um grupo de 

teatro e pratica aulas de canto coral.  

  

Cristiane  

Cristiane tem cinqüenta anos, casada, possui filhos. É uma professora falante, cursou 

duas formações ao mesmo tempo, Enfermagem e Letras. Trabalha com o uniforme de 

enfermeira na sala de aula, pois sai dos plantões do Hospital e dirigisse imediatamente para a 

escola aonde atua há quatorze anos na rede estadual. Há seis anos trabalha com o ensino de 

Arte para complementar sua carga horária.  

Débora 

Débora tem quarenta e nove anos, casada, possui filhos. Sua formação escolar foi 

completa nos sistema estadual, a educação básica. Freqüentou algumas disciplinas do curso de 

Educação Artística para facilitar sua prática pedagógica na sala de aula, onde é professora há 

mais de vinte anos na rede estadual, ensinando as disciplinas Arte e Português. 

 

Fernanda  

Fernanda tem quarenta e nove anos, solteira, possui filhos. Sua formação escolar foi 

em instituições privadas. É graduada em Teologia e com Especialização em Filosofia. Possui 

experiência de 26 anos como docente na rede estadual, sendo 2 deles complementando carga 

horária com o ensino de Arte. 

As diferentes graduações das professoras de Arte, presentes na pesquisa, buscaram 

contemplar o retrato do profissional representado na amostra colhida nos primeiros dados 



 87 

levantados nos documentos fornecidos pela GRE Sul, e repetidos nos questionários, 

informando que a maioria dos professores de Arte são, em sua maioria, oriundos de outros 

cursos, a exemplo dos cursos de Letras e Pedagogia. A inclusão do licenciado em Educação 

Artística, apesar da sua pouca expressão no sistema de ensino do Estado de Pernambuco, foi 

imprescindível ao desenvolvimento da pesquisa, que tem como objetivo compreender os 

processos de construção dos saberes docentes dos professores de Arte. Além do mais, o 

licenciado em Educação Artística nos possibilitou estabelecer relações entre os  saberes 

disciplinares, pedagógicos e experienciais com os saberes disciplinares, pedagógicos e 

experienciais dos outros participantes, oriundos de formações iniciais não direcionadas ao 

ensino de Arte. 

 

4.2 - Concepções de ensino de Arte: indícios na formação pessoal do professor 

 

Um dos aspectos importantes para a nossa investigação era buscar compreender qual a 

concepção de ensino de Arte que norteava o desenvolvimento da prática docente dos 

professores das séries finais do ensino fundamental. Procuramos, através de questões 

relacionadas a experiências dos professores com a arte, anteriores ao exercício profissional, 

descobrir pistas que nos levassem a analisar, nos diferentes caminhos percorridos por eles, 

suas concepções a respeito do ensino de Arte e com as quais constroem seus saberes no 

exercício de suas práticas. Desta forma, elaboramos questões que revelassem em suas 

vivências com a arte: 1) concepções sobre o ensino de Arte adquirida na experiência da 

formação escolar e familiar dos professores; 2) os motivos que levaram o professor a ensinar 

Arte; 3) a importância atribuída pelo professor ao ensino de Arte na escola. 
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4.2.1 - Concepções sobre o ensino de Arte adquirida na experiência da formação escolar 

e familiar dos professores 

 

A arte está presente em todos os momentos de nossas vidas. Referimo-nos à expressão 

artística que ultrapassa as paredes das galerias e museus, que vai além dos palcos de danças, 

shows e teatros. Apontamos a arte que serve à propaganda, a que circula nos rádios e tvs, 

aquela arte presente em nossas casas, impregnada por uma estética do cotidiano, seja ele 

erudito ou popular.  

“Vivemos com arte” (grifo nosso), criamos, reinventamos, transformamos a nossa 

realidade. A possibilidade do criar nos transforma em verdadeiros deuses, essa experiência da 

brincadeira séria promovida pela arte nos mobiliza a pensar e construir algo sobre este pensar. 

É neste sentido que acreditamos que, na história pessoal do professor de Arte, existam fatores 

que influenciaram na escolha do seu caminho profissional, assim como, possibilitaram a 

construção de conhecimentos relacionados à arte e seu ensino. Para Tardif, no percurso da 

história de vida pessoal e escolar, 

 

supõe-se que o futuro professor interioriza um certo número de 
conhecimentos, de competências, de crenças, de valores, etc., os quais 
estruturam a sua personalidade e suas relações com os outros (especialmente 
com as crianças) e são reatualizados e reutilizados, de maneira não reflexiva 
mas com grande convicção, prática de seu ofício. Nessa perspectiva, os 
saberes experienciais do professor de profissão, longe de serem baseados 
unicamente no trabalho em sala de aula, decorreriam em grande parte de 
preconcepções do ensino e da aprendizagem herdadas da história escolar 
(2002, p. 72). 

 

Com relação às concepções de ensino de Arte presentes na fala das nossas professoras, 

pudemos verificar que foram concepções construídas tanto na experiência familiar e escolar 

como também em espaços comunitários, a exemplo da Igreja (TARDIF, 2002).  
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No ambiente familiar, a maioria das professoras dizem ter sido estimuladas a 

experiências com a arte, desenvolvendo assim, o prazer, o desejo de criar e se expressar 

artisticamente. Essas experiências aconteciam através de contos narrados pelos pais, 

dramatizações de histórias em quadrinhos, no contato com livros de arte presentes na casa e 

nas brincadeiras de criança.  

Para duas das cinco professoras entrevistadas, o contato com a arte deu-se de forma 

natural. Por serem filhas de uma família de artistas (pintores, músicos e poetas, os 

conhecimentos eram adquiridos nas brincadeiras ou, ainda, em conseqüência do ambiente 

impregnado de informações artísticas. 

Percebe-se, nestes depoimentos, a forma como cada ambiente familiar contribui para a 

elaboração dos primeiros olhares em relação à arte. Tomemos como exemplo o depoimento 

da professora Cândida, que relata que a arte surge em sua vida como uma brincadeira, como 

uma espécie de exploração do seu universo infantil, da sua imaginação, da fantasia. Nesta 

relação, o contato com a arte promoveu situações para que a professora se reportasse à sua 

própria vida como a de um grande teatro.   

 

... minha família é uma família de artistas, né? Então, assim, minha mãe, 
meus tios. Então, desde pequena isso foi muito presente nas brincadeiras na 
nossa própria casa, então, eu e meus irmãos, a gente... nós líamos gibi e a 
gente não se limitava somente a leitura, a gente explorava, a gente 
ali...criava, dava vida àqueles personagens, né? E vivenciava aqueles 
personagens, né? E vivenciava aqueles personagens, se caracterizava, é... a 
minha vida na verdade, minha infância foi um teatro, a vida inteira, né?  

(Cândida, 39 anos/ Pedagogia e Especialista em Arte/ Educação) 

 

Já a professora Fernanda, em seu depoimento, sugere que sua família tem a arte como 

tradição. Percebemos uma formalidade ao tratar das expressões artísticas, onde o aprendizado 
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e o gosto pela arte surgem em conseqüência da imersão em um ambiente impregnado por arte. 

Esta fala tende a uma visão mais tradicional da educação.  

 

Por exemplo, meu nome é Fernanda, da minha tia que era Fernanda, ela 
pintava quadros, tinha um primo conhecido por S. Que tem quadros, assim, 
em museus já, e, assim, eu nasci num ambiente, né? Que eu via aquilo ali, 
né? Que estava nos encontros... eu sabia umas coisinhas... 

(Fernanda, 49 anos/ Teologia e Especialização em Filisofia) 

 

Para as professoras Débora e Rita, suas famílias não tiveram um papel fundamental 

para a descoberta da arte. Em algumas situações o interesse pela arte aparece como uma busca 

solitária pelo conhecimento. Apesar de não haver uma participação de parentes como 

motivadores na descoberta e a experiência com a arte, as duas professoras sentiam-se 

mobilizadas a fazer suas próprias incursões neste mundo. Relatam que, muitas vezes, as 

imagens contidas em livros e enciclopédias, presentes nas estantes de suas casas, foram 

marcantes para despertar o interesse pela arte. Quando indagadas sobre a participação da 

família em suas vivências com a arte, as professoras responderam: 

 

Não! Não. Foi uma descoberta própria mesmo! Autodidata mesmo! 

(Débora, 49/ Letras) 

... eu lembro que meu pai, eu era pobre de Jó! Nunca passei fome (risos), 
mas, assim, não tinha dinheiro pra museus e teatro e, é... meu pai deixou 
uma coleção Delta Larousse pra mim. Ele morreu quando eu tinha dois 
meses, então, o que eu mais gostava era do nº 8 que era o de artes plásticas, e 
eu me lembro que eu mais gostava era a Infanta de Velásquez. Tinha as 
meninas, tinha aquele menininho empurrando um carrinho que era Goya, 
então, assim... e a arte me alcançou dessa forma com a reprodução da 
Infanta Margarida, preto e branco, 3 cm X 5cm ou 5cm X 7cm, eu não sei, 
não sou muito boa com essas coisas não, de medida não, mas era muito 
pequena e a gente gostava ....  

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas)  
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Com relação ao contato com a arte durante a formação escolar, a maioria das 

professoras disse que suas escolas promoviam atividades artísticas voltadas para trabalhos 

manuais, canto coral (músicas patrióticas) e desenho geométrico. Essas professoras tiveram 

sua formação escolar, em instituições públicas e privadas, entre as décadas de 1960 e 1970, 

períodos de forte influência tecnicista no Brasil. 

Contudo, quando perguntadas sobre a participação dessas escolas como facilitadoras 

do diálogo com a arte, as professoras responderam que o mínimo de informação e atividades 

promovidas pela instituição possibilitou a experimentação com o fazer artístico. Ao 

extrairmos dessas professoras falas, palavras que denotam certo gosto ou prazer nas aulas de 

Educação Artística, compreendemos que, mesmo sendo trabalhos voltados ao adestramento 

dos olhos e das mãos, sem o estímulo, a sensibilização ou a reflexão sobre o trabalho, essas 

atividades artísticas, eram muitas vezes, as únicas atividades possíveis de se experimentar na 

vivência delas, principalmente quando havia uma ausência de estímulos da família.  

Do período da formação escolar as professoras relembram a importância ou o prazer 

que buscavam no contato com os trabalhos que desenvolviam:  

 

... a escola, se eu olhar friamente pra escola, a escola não me deu esse... esse 
leque de criatividade, não! Na escola, toda arte que eu tive eu gostava muito, 
né? Mesmo desenhando triângulos, quadrado, compondo ou então, aquela 
arte que era também muito o produzir colher de pau, é artesanato, né? 
Coisinhas utilitárias que eu também gostava, fazia com muito prazer com 
muito esmero ...  

(Cândida, 39 anos/ Pedagogia e Especialista em Arte/Educação) 

 

... eu sempre me joguei, mesmo não tendo uma educação artística muito boa 
assim, muito completa, eu sempre aproveitei o máximo que eu tinha na 
época, mais jovem, mas eu sempre me joguei. 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 
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Ah! Era mais assim, trabalhos mesmo, é, trabalhos manuais mesmo! 
Entendeu como é? E eu sempre gostei de desenhar, eu sempre fazia, eu 
sempre gostei. Agora essa identificação não foi só por isso, foi porque eu 
também, antes, eu já... eu pintava alguma coisa em casa, entendeu? Ai, eu 
sempre gostei de artesanato, dessas coisas assim...eu sempre gostei. 

(Débora, 49 anos/ Letras) 

 

As professoras, ao narrar suas experiências como alunas das disciplinas de Educação 

Artística, reportam-se a seus professores ora como aqueles que elogiavam o “bom trabalho,” 

ora como os que transmitiam os conteúdos metodicamente organizados. Na fala de algumas 

professoras, o prazer nas aulas de Educação Artística estava relacionado à valorização 

atribuída aos seus trabalhos pelos professores. Muitas vezes, essas aulas provocaram situações 

marcantes que levaram as professoras buscarem uma maior aproximação com a arte. Isso vem 

ratificar a afirmação de que as “experiências escolares anteriores e as relações determinantes 

com os professores contribuem para modelar a identidade pessoal dos professores e seu 

conhecimento prático” (TARDIF, 2002, p.73). 

No depoimento da professora Débora, notamos que o professor de Arte, naquele 

momento, serviu-lhe como estímulo para a feitura dos trabalhos desenvolvidos na sala de 

aula. Como sua formação escolar ocorreu no período das décadas de 1960 e 1970, sua fala 

oferece indícios de um ensino de Arte centrado no fazer, objetivando a eficiência e a 

competência, atividades características do ensino tecnicista. 

 

... Quando eu fiz arte, quando eu fiz um desenho lá e a professora elogiou, 
então, pra mim foi um máximo, certo? No primário mesmo, ginásio e tal. 
Porque eu sempre fazia e me destacava, assim... o que eu sempre fazia, né? 
Nas aulas de arte eu sempre gostava ....  

(Débora, 49 anos/ Letras)     
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É interessante observarmos que a professora Cândida, no depoimento anterior, afirmou 

gostar das atividades artísticas promovidas pela escola, executando-as com prazer e esmero. 

Ao relembrar suas vivências enquanto aluna, no entanto, a professora não encontrou na figura 

do professor de Arte o empenho e interesse em levar para as aulas, conteúdos que 

provocassem a curiosidade, a criatividade, enfim, conteúdos que despertassem o interesse pela 

arte, através das diferentes linguagens artísticas. No seu depoimento, percebemos que 

estímulos referentes ao fazer e ao sentir através da arte ocorreram através de professores das 

disciplinas de Língua Portuguesa. Apesar das atividades não estarem relacionadas diretamente 

com o conhecimento da arte, elas eram um meio pelo qual a professora Cândida sentia-se 

mais motivada e encorajada a explorar, intuitivamente, as linguagens da arte (BORGES, 

2004).  

 

... eu hoje, queria ser... ser minha aluna entendeu?! Porque eu não tive uma 
professora de arte como eu, que busca esse leque de... de informações, que 
trabalha essa arte como, dança, música, cinema, não tive um professor, 
porque realmente na década de sessenta, setenta, era o quê?! Era desenho 
geométrico! Só! Mas, assim, mas aquela criatividade ela rondava, então, 
tinha um trabalho de língua portuguesa... pra fazer uma interpretação, então, 
Ah! Vamos fazer uma peça de teatro. Então, esse pessoal foi mais forte, né? 
Na escola era outro direcionamento à arte, né? É no pintar a árvore de caule 
marrom, a folhagem verde, e a casinha e a frutinha vermelha, que era a maçã 
e acabou. 

(Cândida, 39 anos/ Pedagogia e Especialização em Arte/Educação ) 

  

As experiências relacionadas à arte, para esta professora, também ocorreram em locais 

fora da escola. Percebemos na fala da professora Cândida, que a Igreja ofereceu um 

importante espaço, no qual foi possível vivenciar atividades de arte mais expressivas.  

 

... por exemplo, participava de um grupo na Igreja, então, o teatro e a musica 
estava muito presente na minha vida, né? [...] a Igreja era mais forte e na 
escola, também assim, mais por iniciativa de juntar grupos e formar e fazer 
trabalhos, né? Então, no, em direcionar a questão das datas comemorativas, 
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então eu sempre tomava essa posição e postura de liderança pra criar essas 
situações ... 

(Cândida, 39 anos/ Pedagoga e Especialista em Arte/ Educação)  

 

Percebemos que experiências marcantes da vida familiar, escolar e da Igreja, viriam a 

influenciar, de alguma maneira, as concepções sobre ensino de Arte das professoras. Nos 

depoimentos supracitados, encontramos aspectos semelhantes aos indicados na pesquisa 

desenvolvida por Raymond, Butt e Yamagishi (apud TARDIF, 2002) em que se aponta a 

convivência familiar, com seus parentes significativos, exercendo uma forte influência, que 

ajuda a modelar toda a postura do indivíduo em relação ao ensino. A experiência escolar e as 

relações com os docentes, por sua vez, também exercem influências sobre a identidade 

pessoal dos futuros professores. Os autores acrescentam ainda que, relações significativas 

com indivíduos ou grupos, fora do espaço escolar e da família, também contribuem para 

formar a identidade pessoal desses professores. 

 

4.2.2 - Os motivos que levaram o professor a ensinar Arte 

 

Constatamos que todas as professoras não licenciadas em Educação Artística, 

começaram a ensinar Arte pela necessidade de complementação da carga horária. No entanto, 

apesar da semelhança de suas respostas, cada uma apresenta diferentes motivos que as 

encorajaram ao exercício dessa disciplina. Nas falas das professoras, encontramos uma 

preocupação em justificar que, apesar da complementação da carga horária, elas assumiram a 

disciplina com um mínimo de conhecimento e familiaridade com a arte. 

 

Veja bem, eu comecei logo quando eu iniciei no Estado, né? Já foi.a carga 
horária era Português e era Arte, entendeu? Então eu já peguei de imediato, 
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certo? Também por opção que eu sempre, sempre gostei, né? Porque me 
identifico, aí, eu achei ótimo! 

(Débora, 49 anos/ Letras) 

 

... Porque como eu sou do Estado e minha área é só pedagogia e não tinha 
mais, e foi extinta a primeira à quarta no Estado, então, eu caí por levar, quer 
dizer, entre aspas, levar jeito. Aí, eu peguei as disciplinas de Arte para 
complementação da minha carga horária. Eu comecei com Filosofia, Arte e 
Sociologia, porque não tinha mais, dentro do Estado, onde trabalhar, né? 
Então, quer dizer, não caí de gaiato, né? Assim, o que foi, serviu, foi porque, 
assim... eu tinha isso como prática na minha vida, né? A questão dessa 
formação de arte, mas pessoal, não profissional. 

(Cândida, 39 anos/ Pedagoga e Especialização em Arte/ Educação) 

 

Bom, três anos atrás, certo? Por uma questão assim, verdadeiramente de que 
eu precisava, estava faltando mais algumas disciplinas, hora aula pra 
complementar. Como eu antes, assim, fazia trabalhos com meus alunos do 
curso fundamental I, em termos de arte, então, assim, não houve muita 
dificuldade... 

(Fernanda, 49 anos/ Teologia e Especialização em Filosofia) 

 

Ao perguntarmos às docentes o que as levou a ensinar Arte, tínhamos como objetivo 

identificar qual a concepção de ensino de arte que fundamentou o início de sua prática, como 

também, se houve uma mudança nessa concepção, durante a sua trajetória no ensino da 

disciplina.  

Em alguns dos depoimentos, as professoras revelam que, em sua prática docente, 

faziam uso de algumas linguagens artísticas, como ferramenta de apoio pedagógico. 

Observamos que nesses casos, a arte era utilizada como facilitadora do processo de 

ensino/aprendizagem.  

No relato das professoras, Cândida e Débora, sobre o início de suas carreiras, 

encontramos a arte com o sentido de abrilhantar as datas comemorativas da escola ou como 

facilitadora na aprendizagem de outros conhecimentos na sala de aula.  
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... eu fazia assim, algumas coisas, um paralelo com Português e Arte, né? No 
caso da literatura, né? Ai eu fazia um paralelo. 

(Débora, 49 anos/ Letras) 

 

... eu nunca imaginei, assim, que eu fosse ser uma professora específica de 
Arte. Mas, sempre é, dança, pra apresentação do final de ano, coreografia, 
finalização do curso, tudo eu fazia, né?Agora eu sou professora, eu vou 
agora trabalhar os conteúdos específicos de Português! Vou trabalhar os 
conteúdos específicos de Matemática! Não! Até a matemática, até a língua 
portuguesa, eu trabalhava com uma roupagem da arte, ela permeava por essa 
experiência. 

(Cândida, 39 anos/ Pedagoga e Especialização em Arte/ Educação) 

 

É interessante observamos que, na fala abaixo transcrita, a professora Cândida nos 

apresenta elementos que permitem identificarmos, durante sua trajetória profissional, um 

empenho em aprofundar o diálogo com a arte. Vale ressaltar que a professora tem sua origem 

numa família de artistas e mantinha, desde a adolescência, uma intensa participação nas 

atividades culturais promovidas pela Igreja. Desta forma, suas experiências pessoais serviram 

de ponte para articular os conhecimentos sobre arte, adquiridos ao longo desse caminho, às 

necessidades da sua prática até aquele momento (BORGES, 2004). 

 

Olhe! A arte é, na minha vida profissional, né? Na minha prática 
pedagógica, ela sempre ocorreu assim, em paralelo, né? Sempre esteve 
implícita e explícita também. Então, sempre, eu nunca fui professora, 
trabalhava dança, teatro, mesmo trabalhando com primeira à quarta né? Eu 
sou pedagoga, então, sempre essa atividade esteve muito presente na minha 
prática [...] porque sempre eu trabalhei com canto coral, sempre formei coral 
na escola, por ter isso na minha vida pessoal, então, eu fiz com que minha 
vida pessoal fosse uma ponte pra isso chegar dentro da minha prática 
pedagógica; então o que eu sou, Jane que gosta de música, né? Gosto de 
dança, gosto de teatro, então levava pra minha prática, né? Então, isso foi 
muito forte ao longo de vinte e quatro anos, né? Que eu estou em sala de 
aula... 

(Cândida, 39 anos/ Pedagoga e Especialização em Arte/ Educação) 
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Em contra partida aos depoimentos das professoras não-licenciadas, identificamos na 

fala da licenciada Rita, a necessidade financeira como sendo o principal motivo que a levou 

para sala de aula. Por apresentar dificuldades econômicas para sustentar-se no curso, a 

professora ingressou como estagiária, já no segundo ano da licenciatura, atuando como 

professora de Arte numa escola pública. A pesquisa de Aguiar (1997), sobre as Licenciaturas 

em Educação Artística da Universidade Federal de Pernambuco, indicou que 80% dos alunos 

que freqüentaram os cursos, no período de sua pesquisa, não tinham interesse em ser 

professor, eles buscavam o Bacharelado ao invés da Licenciatura. A fala da professora Rita 

representa bem esse momento. 

 

Eu entrei na universidade em 1994, fazendo o curso de Artes Cênicas. Eu 
entrei pra ser atriz, né? Mas, no terceiro período, eu não tinha dinheiro pra 
passagem, pra vale, e era um pouco deprimente ficar dependendo da minha 
mãe e minhas irmãs, e aí, eu batalhei mesmo por um estágio. Na época era 
muito pouco mesmo! Era R$ 94,00, mas dava pra pagar pelo menos as xerox 
e a passagem. E eu entrei por isso, eu entrei porque eu precisava de dinheiro 
pra continuar estudando... 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

A descoberta da docência, para esta professora, ocorreu através do estágio. Sentindo-

se provocada pelos desafios da prática, da realidade da sala de aula, buscou experimentar, 

transformando os conhecimentos específicos de arte para o espaço da escola. Na sua fala, 

percebemos indícios de uma articulação entre os conhecimentos da arte com os 

conhecimentos da professora e dos alunos.   

... comecei a ensinar no terceiro período, em 1995. Mas, como eu sempre fui 
motivada, movida por um desafio, e eu sempre gostei muito de gente, então 
eu entrei na sala de aula, e era, assim, declaradamente apaixonada por Arte 
já nessa época... quando eu entrei, logo no primeiro semestre, no primeiro 
dia, eu fiz uma performance lá e eu tive a certeza que era aquilo que eu 
estava querendo mesmo. Era apaixonada por Arte, era apaixonada por gente 
e precisava de dinheiro e aí, eu não me recolhia a desafios, e aí, fui ensinar 
numa escola da prefeitura... 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 
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É importante considerar que as concepções sobre o ensino de Arte, adquiridas tanto 

nas experiências extra-profissionais, quanto na experiência profissional, vêm colaborar com 

os processos de construção de saberes necessários à pratica do seu ensino, na sala de aula.  

No depoimento de todas as professoras, percebemos que influências de fatores 

oriundos da vida pessoal e extra-profissional apresentam-se como principais meios de 

transmissão de conhecimento relacionados à arte e seu ensino. Na maior parte dos 

depoimentos, identificamos citações que nos remetem a um ensino de Arte 

predominantemente tecnicista, em orações que traziam exemplos de atividades como: 

trabalhos manuais; o desenho de figuras geométricas; a arte relacionada ao domínio da 

técnica, aos museus; utilizada como apoio a outras disciplinas ou presente em festividades 

escolares e religiosas. Enfim, um ensino que transitou, ora para o domínio da técnica, 

centralizada no fazer, ora, para a livre expressão, desprovida de um pensar sobre o processo 

(BARBOSA, 2002).  

 

4.2.3 - A importância atribuída pelo professor ao ensino de Arte na escola 

 

Conhecer a importância atribuída pelas professoras ao ensino de Arte na escola, 

configurou-se como um dos caminhos utilizados para aproximar nosso olhar sobre suas 

concepções a respeito desse ensino. Nessa altura das análises dos depoimentos, já podemos 

verificar que cada professora apóia-se em modelos de ensino com os quais tem familiaridade 

ou compromisso influenciando sua trajetória profissional e a identidade de cada uma como 

professora de Arte. 



 99 

Os motivos que levaram as professoras ao exercício da disciplina, somados ao 

interesse e relação que cada uma estabelece com o objeto de conhecimento, neste caso, a arte, 

nos oferecem elementos suficientes para compreendermos os esforços e investimentos das 

professoras na busca de qualificação profissional e coerência pessoal em favor da Arte na 

escola. 

Como vimos acima, o envolvimento que a professora Rita estabelece com a arte, a 

princípio, se configura como pessoal. A professora buscou no curso de Licenciatura o 

aprimoramento de seus conhecimentos em artes cênicas. Posteriormente, no exercício de sua 

prática, descobre-se professora. Desde então, reconhece que a arte tem um importante papel a 

ser desenvolvido na escola. Quando questionada sobre a necessidade da arte para educação, a 

professora responde impulsivamente:  

 

 

Ôxe! Só é! Claro que é necessária, eu lembro de um livro verdinho que eu 
nunca comprei porque custa caro que só, a necessidade da arte, tão fininho, 
mas custa caro!. Mas, lógico que a arte é necessária! Eu sinto isso! Comida é 
água/ bebida é pasto/ você tem fome de quê?! [canta] Eu lembro que eu 
trabalhei isso no meu primeiro estágio, né? A gente não quer só comida/ a 
gente quer comida, diversão e arte [...] a gente quer balé, né?...  

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

No esforço de justificar a importância da arte para formação de seus alunos, a 

professora reporta-se a exemplos da sua vida pessoal. Identificamos em suas falas a estreita 

relação construída pela docente com o objeto arte. 

O sentido atribuído à arte como alimento para o sentir, para refletir sobre si mesma, 

conduz a professora Rita, em busca da significação de seu mundo, ou seja, à perspectiva do 

homem total, apresentado por Fischer (2002), onde o indivíduo busca ir além da parcialidade 

de sua vida individual, desejando uma realização que sente e busca alcançar; realização esta 
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que é fraudada pela individualidade de todas as suas incapacidades. O homem total procura 

uma plenitude “da qual se orienta quando busca um mundo mais compreensível e mais justo, 

um mundo que tenha significação” (p, 12). Nas falas que se seguem, extraídas do depoimento 

da professora Rita, identificamos esse desejo de plenitude do Homem total. 

 

... então, eu lembro uma vez que eu tinha dinheiro pra ir ao cinema e tava 
faltando algumas coisas em casa e minha irmã mais velha questionou, e a 
gente foi pro cinema, né? Não morri de fome, mas ela só queria fazer a 
substituição. Eu lembro quando eu comecei a fazer os passeios aqui, a 
passagem era R$ 2,00, o ônibus, e os meninos faziam: Professora! R$ 2,00 a 
gente compra 4 kg de pacote de fubá pra fazer cuscuz. Eu adoro cuscuz! 
Mas, adoro mais ainda museu!!! Pra mim, arte é como comida! arte é 
comida! É necessidade, eu sinto!!! Eu sinto necessidade de arte! 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

Num outro exemplo, a professora relata um momento de realização através da 

experiência com a arte. 

 

... Aconteceu uma coisa comigo essa semana, de que eu trabalhei três 
expedientes e que... três períodos, manhã, tarde e noite na terça. Na quarta, 
eu tava esgotada e aí, eu fui fazer cartão (...) É impressionante como aquilo 
ali, de ver os modernistas, eu adoro os modernistas! De ver Cirro, não sei se 
a pronuncia é essa... sei lá! Ceroula!!!...( risos), de ver quem eu não 
conhecia, de ver Picasso, que eu adoro! o... realmente ele era um gênio 
safado! Então, aquilo ali, e eu não falo só terapeuticamente não, a minha 
alma tava precisado descansar na arte, eu nem dormi, mas me senti 
descansada depois ...  

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

Identificamos que na fala dessa professora, o sentido atribuído à arte como 

necessidade se faz presente em sua prática. Ela acredita e se entrega à arte, como se infere da 

passagem em que responde aos seus alunos: “Eu adoro cuscuz! Mas, adoro mais ainda 

museu!”. Percebemos, nestes relatos, uma compreensão e um compromisso com o ensino de 
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Arte que vai além da definição do PCN – arte que delimita o seu ensino como uma área que 

“visa destacar os aspectos essenciais da criação e percepção estética dos alunos e o modo de 

tratar a apropriação de conteúdos imprescindíveis para a cultura do cidadão contemporâneo” 

(1998, p. 19). Quando a professora expressa para seus alunos: “arte é comida!... eu sinto!”, 

percebemos que a importância dada ao ensino de Arte advém da busca do conhecer arte 

através do empenho, do fazer escolhas e, acima de tudo, do exercício da entrega, pois somente 

através dela torna-se possível dialogar com a arte. 

Verificamos que, nos depoimentos de três professoras entrevistadas, a importância 

atribuída ao ensino da Arte na escola está relacionada ao desenvolvimento das potencialidades 

do aluno. Percebemos em suas falas, contemporâneas de uma formação escolar 

predominantemente tecnicista (1960 e 1970), sentidos atribuídos ao ensino de Arte, voltados à 

orientação do aluno para sua participação na sociedade.  

Para a professora Débora a arte apaixona. Ela tem como responsabilidade transmitir a 

paixão pela arte aos seus alunos. Ao defini-la como prazer, a professora acredita que o contato 

com a arte possibilita o desenvolvimento da sensibilidade aprimorando o pensar, “pensar 

sobre as coisas”. 

 

Com certeza! Porque a gente mesmo se apaixona, né? Aí, a gente passa a 
paixão... eu acho que é essencial (...) Porque, acima de tudo, a arte pra mim é 
prazer, não é? Aí, eu acho que... e eu acredito muito que através da arte você 
pode conseguir muito facilmente, né? (...) Assim, eu acho que a arte 
sensibiliza o homem e realmente faz você pensar em muitas coisas, então eu 
levo muito a sério essa parte, sabe? 

(Débora, 49 anos/ Letras) 

Logo em seguida, a professora nos oferece elementos para compreendermos o sentido 

dado aos termos sensibilidade e criatividade ao ensino de Arte. Ao transmitir a paixão pela 

arte, a docente procura despertar o interesse pelo mundo das coisas. Viver o momento 

presente exige criatividade, para buscar o melhor lugar, para relacionar-se com as coisas e as 
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pessoas. “Criatividade do agir”, diz a professora, criatividade e sensibilidade que revelem as 

limitações e potencialidades dos sujeitos. Para quê? Perguntamos-nos. Para formamos 

cidadãos mais capacitados para ocupar seu lugar na sociedade contemporânea? O depoimento 

da professora Débora parece indicar, neste momento, o importante papel atribuído ao ensino 

de Arte semelhante ao atribuído pela pedagogia tecnicista. Transmitido conteúdos e valores ao 

alunos para que dessa forma possam sair da escola mais eficientes e criativos correspondendo 

as exigências do mundo atual (MONTEIRO, 2001).  

 

Então, eu tento passar isso pra eles, que a criatividade é a solução pra 
muita coisa na vida. Eu tento trazer não só, assim, o conhecimento, mas eu 
tento fazer com que ele se sensibilize e é uma forma de despertar pra vida 
também, porque tudo ta, eu acho que...é uma coisa que eu acredito, tudo 
assim... parte da nossa criatividade do agir, entende? E em todo momento, 
né? da nossa vida, eu acho que...o grande lance é você...às vezes você...eu 
digo a eles assim: - Às vezes a gente pensa que arte é só pra deleitar, 
realmente admirando. Não! Também ela faz com que você se sensibilize 
pras suas limitações, pras suas potencialidades, né? Eu sempre tento pra... 
que eles vejam, assim, o grande lance é, a...é você ser criativo diante da vida 
diante de tudo. 

(Débora, 49 anos/ Letras) 

 

A professora Cristiane, em seu depoimento, revela outra experiência com a arte. Nela, 

a arte nos parece ser percebida como meio de preservação da memória da história do humano. 

A docente nos indica uma preocupação com o sentido de patrimônio. Diz a professora:  

 

A arte aproxima os outros, quer dizer, ela aproxima você...o que você faz de 
arte fica para que os outros vejam...eu fico triste quando os outros destroem 
alguma coisa, eu fico tão triste, quando passo em qualquer mural e ele esta 
pichado, eu fico triste, quando eu vejo um monumento...eu viajo e as vezes 
eu...que eu vejo algum monumento histórico e ele está assim, acabando, eu 
fico com uma pena tão grande, assim, o interesse do nosso povo, nosso 
mesmo! em cuidar disso aí, pra que isso fique pra nosso futuro, nosso 
pessoal. 

(Cristiane, 50 anos/ Letras e enfermagem) 
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Percebemos que a docente vem investindo, na prática da disciplina, em temas que 

julga necessários a formação do aluno, inspirados tanto na sua experiência de vida quanto na 

experiência e conflitos dos alunos.  

 

Aí, quando eu falei em amor, né? UUUU!!!!foi aquela coisa, né? Aí, eu falei 
em amor a Deus, aos pais, à família, né? Aí, eu falei de sexo! Fiz um círculo 
e falei das coisas que eles gostavam, de sexo. Ah! Foi um zum, zum, zum, 
aí, eu falei em casamento, eu falei de vida a dois, em respeito e fui 
trabalhando isso. Aí, quando eu falei em felicidade...o que é ser feliz? Você 
pode ser feliz? E seu vizinhos? E em casa, como você vai com seus pais? Aí, 
eu fui trabalhando em religião, a disciplina do aluno e foi uma maravilha e 
consegui ter alunos que hoje eu sou madrinha deles e eles mudaram o 
comportamento deles e a sala de aula fica lotada! 

 

(Cristiane, 50 anos/ Letras e Enfermagem) 

 

É interessante notar, que suas primeiras experiências profissionais e sua história de 

vida exercem uma influência marcante na forma de perceber a importância do ensino de Arte 

na escola. A professora busca resgatar o aluno, transmitindo-lhe valores morais da sociedade. 

A reflexão sobre a problemática do aluno neste relato, não nos parece aproximá-lo a uma 

intensa experiência através da arte. Para Brecht, a experiência através da arte mobiliza uma 

reflexão que vai além do sentido de preservação do patrimônio artístico da humanidade. 

Destacando que a “obra de arte deve apoderar-se da platéia não através da identificação 

passiva, mas através de um apelo à razão que requeira ação e decisão” (BRECHT apud 

FISCHER, 2002, p.15). 

Para a professora Fernanda, a Arte se faz importante na escola porque possibilita 

momentos de prazer e de relaxamento. Em seu depoimento, encontramos um ensino 

preocupado em promover espaços para a livre expressão, com uma educação artística voltada 

para a construção de atitudes sociais positivas, propondo-se a recuperar o sujeito, fazê-lo 

crescer; dando, através da Arte, um sentido a sua existência. 
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Eu acho. Tem que ter. Veja só, a arte, a partir do momento que a gente 
começa a desenhar, você ta assim, jogando pro papel seu lado emocional, o 
seu espírito que você ta naquele dia, né? E já uma pessoa que gosta de 
desenhar que não tenha maiores preocupações, ela vai se deliciar...eu acho 
que a arte se faz necessário a qualquer hora e a qualquer momento e  em 
qualquer lugar. Tem que ter arte na escola, artes cênicas, artes plásticas. Tem 
que ter arte na escola! Se a arte for vista, que vai mudar a cabeça da pessoa, 
que ele vai crescer, que ele vai sair da rua (...). 

(Fernanda, 49 anos/ Teologia e Especialização em Filosofia) 

 

Na fala seguinte, Fernanda enfatiza um sentido de Arte centrado na valorização da 

produção artística, sem qualquer discriminação. A Arte revela os talentos de cada um, seja ele 

pobre ou rico.  

 

eu falo para os meus meninos: � eu acho que vou descobrir um artista aqui. 
Aí, eles dizem: � Com esse desenho?! � É! Você ainda pode se descobrir, 
na pequena coisa que você acha que é, uma pequena coisa dessa aula que às 
vezes você pode achar chata! É que vai se descobrir os artistas, então, é 
importantíssima a aula de arte e arte na escola (...) eles vão deixar de ter os 
vícios das drogas, as meninas da prostituição. Aí, todos vão descobrir o seu 
potencial, todos podem fazer alguma coisa.  

(Fernanda, 49 anos/ Teologia e Especialização em Filosofia) 

 

Diante dos depoimentos analisados, concluímos que as professoras desta amostragem 

vêm construindo suas concepções a respeito do ensino de Arte, influenciadas pelas 

informações e vivências experimentadas no percurso de sua trajetória pessoal e profissional.  

Verificamos que as docentes, que não possuem uma formação específica para o 

exercício da disciplina (inicial e continuada), vêm construindo concepções de ensino de Arte 

baseada nas experiências da formação e da vivência escolar. Esta constatação é decorrente da 

identificação de sentidos atribuídos à Arte, na fala destas professoras, que estão impregnados 

de valores e concepções difundidos por uma educação tradicional/tecnicista (BARBOSA, 
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2002). Constatamos que todas as depoentes tiveram sua formação escolar num contexto 

fortemente marcado pela presença dessa pedagogia tecnicista. O ensino da Arte naquele 

período (1960 e 1970) caracterizava-se por meras atividades artísticas de cunho tradicional. A 

esse respeito, o Parecer n.º 540/77, descreve que a Educação Artística: “Não é uma matéria, 

mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e 

dos interesses” (apud FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 38). Percebemos que, nas falas das 

professoras aqui analisadas, esse modelo de ensino “flutuante” revela indícios de se fazer 

presente em suas práticas pedagógicas, haja vista a ênfase dada ao prazer, ao estímulo da 

criatividade e da livre expressão. 

 

4.3 – Os saberes que os professores mobilizam para o ensino de Arte 

 

Para compreendermos os processos de construção dos saberes docentes das 

professoras de Arte, fez-se necessário examinar os diferentes conhecimentos mobilizados por 

elas no desenvolvimento de suas práticas. Por esse motivo, procuramos elaborar três questões, 

relacionadas ao exercício profissional das professoras, no espaço oferecido para a disciplina 

no currículo escolar. As questões levadas às professoras buscaram esclarecer: 1) a sala de aula 

exigindo saberes; 2) a formação profissional (inicial e continuada) como meio de aquisição de 

conhecimento e sistematização da prática do ensino de Arte; 3) saberes necessários para o 

ensino de Arte. 
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4.3.1 – A sala de aula exigindo saberes 

 

Tínhamos como objetivo nesta questão, conhecer os caminhos que levaram as 

professoras a desenvolver os saberes necessários às práticas pedagógicas, relacionadas ao 

ensino de Arte. Sabíamos que, das cinco entrevistadas, somente uma possuía a Licenciatura 

em Educação Artística. Mais do que isso, essa professora apresentou duas habilitações – Artes 

Plásticas e Artes Cênicas. 

Verificamos que a realidade das escolas públicas do Sistema Estadual de Educação de 

Pernambuco, mostra que, em quase todas as escolas, não se encontra o profissional 

especializado para ensinar Arte. Apresentamos, no início desse capítulo, que na GRE- sul, 

responsável pelo número de 103 escolas localizadas na zona sul da capital do Estado, dos 212 

professores que ensinam a disciplina Arte (na escola), 95% não possui a Licenciatura em 

Educação Artística.  

Diante desse quadro, buscamos conhecer as estratégias utilizadas pelas professoras, 

presentes na sala de aula, para responderem às necessidades do ensino de Arte, no cotidiano 

da realidade escolar. 

Todas as professoras ensinam Arte há mais de seis anos. Consideramos que esse 

tempo de experiência com a disciplina ofereceu às professoras, variadas situações de ensino-

aprendizagem, possibilitando momentos de reflexão sobre sua prática (NUNES, 2001).  

Partimos do pressuposto que as dificuldades com as especificidades da prática da 

disciplina Arte motivaram as professoras a buscarem um saber relacionado à metodologia do 

seu ensino, a conteúdos e formas de avaliação. Todas demonstraram saber algo sobre arte, 

atribuíram sentidos e importância ao seu ensino, porém, a presença na sala de aula exigia-lhes 
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mais do que o gosto pela arte, mais do que saber pintar ou desenhar. A sala de aula exigia um 

Saber ser professor de Arte.  

Para a professora Cândida, a arte já fazia parte da sua prática pedagógica, antes mesmo 

dela vir a ser uma professora de Arte do ensino fundamental (3º e 4º ciclos). Enquanto 

professora de 1ª a 4ª séries da Prefeitura da cidade do Recife, já mostrava um interesse 

particular na cultura popular, suas músicas, danças e festejos, conteúdos que trabalhava com 

seus alunos. 

Numa de suas falas, encontramos elementos que indicam uma busca por 

sistematização dos conteúdos e métodos de ensino. O que mobilizou a professora Cândida a 

buscar um saber em Arte? Acreditamos que a necessidade de compreender as especificidades 

do ensino de Arte. Gostar de arte e trabalhar danças ou músicas como apoio a outras 

disciplinas passaram a ser insuficientes para a docente. 

 

... volta e meia a arte ela tava forte né? Presente. Então, aí, veio aquela 
questão, como você trabalhar essa arte dentro da escola? Então justamente 
veio a minha vontade de buscar fontes né? As pesquisas né? Como eu posso 
“trabalhar isso? Como é que eu vou trabalhar o teatro? E pra escola? Não é? 
o... como é que eu posso explorar meu aluno? a, a, a questão do teatro? 
Como é que eu posso explorar nesse meu aluno, trabalhar com a 
musicalização? Então, fui atrás mesmo de pessoas, perguntando, buscando 
informações né? De como aprimorar isso tudo? Que tava muito é... em 
mente mas, não tava muito ordenado, né? Porque, assim, você ter arte na sua 
vida pessoal é uma coisa, mas quando você parte pra trabalhar com crianças 
e com adolescentes, você tem que ter uma organização, uma sistematização 
de como trabalhar determinados conteúdos e em que momento. Então, isso 
eu fui, fui, atrás né?” 

(Cândida, 39 anos/ Pedagogia E Especialização em Arte/ Educação) 

 

Ao dizer que procurava pessoas que lhe esclarecessem sobre o que e como ensinar 

Arte, a docente desejava compreender ações que lhe direcionavam ao ensino de Arte. Quando 

pergunta a si mesma, como aprimorar isso tudo? Como melhorar o que parecia estar 

impregnado em suas ações? Esse exemplo nos faz refletir sobre as transformações que 
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sofremos no percurso da nossa trajetória profissional. Modificamos a prática, enquanto, ao 

mesmo tempo, vamos sendo transformadas por ela.  

Transformada pela reflexão sobre sua prática, a professora segue na busca por 

conhecimentos que ampliem seu olhar sobre o ensino de Arte. Reconhece que sua formação 

pessoal também possui um limite. Diz a professora: “meu conhecimento é limitado”. 

Reconhece que não basta trabalhar coreografias para as festinhas da escola ou o teatrinho para 

a compreensão do conteúdo de História. A professora Cândida, transformada por sua prática, 

constata que o ensino de Arte tem conteúdos próprios. Ela descobre, através da reflexão de 

sua ação pedagógica, o sentido do ensino de Arte e agora busca alcançar sua compreensão 

através do estudo, da pesquisa, com a qual passa a (re)significar e construir seus saberes 

docentes, a partir da prática do ensino de Arte (NUNES,2001). 

 

... meu conhecimento é limitado. Porque eu não sou musicista né? E como 
assim, como eu também não posso errar, eu acho, como eu falei, o maior 
medo de certa forma, o buscar acertar pra não errar né? Pra eu não cometer 
tantos erros, mais do que a gente já vive na rede estadual. Tantas... tantos 
contratempos, que as coisas são tão passadas de uma forma tão jogada pra 
população né? O verdadeiro faz de conta. Bota pra desenhar e é aula de arte, 
né? Bota uma música pra ouvir e é aula de arte. 

[...] 

 Não é só desenhar. Tem algo, eu digo: uma pessoa que passa um curso 
inteiro de música, seis, cinco, faz uma graduação, uma pós-graduação, tem 
muitos elementos pra ser repassado. Então, não é eu chegar, colocar uma 
música, botar os meninos pra fazer um instrumento de sucata e eu considerar 
que aquilo ali é arte e tô falando sobre música. Então, não é? Eu digo assim: 
que elementos? Que conteúdos? O quê que eu posso passar pra esse aluno 
falando a respeito de música? O quê que eu posso passar com esse aluno... 
como trabalhar esse teatro? Não é só fazer, ah! Ler um livro, faço uma 
pecinha, né? de teatro. Não é isso? O teatro, ele tem muitos elementos né? 
Que vão favorecer a prática da arte na sala de aula né?... 

(Cândida, 39 anos/ Pedagogia e Especialização em Arte/ Educação) 
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Entretanto, no depoimento da professora Rita, identificamos um movimento contrário 

ao da Professora Cândida. Enquanto a professora licenciada sai em busca do conhecimento 

relacionado ao ensino de Arte, impulsionada apenas pela experiência da prática docente, a 

professora Rita, munida de um conhecimento prévio sobre arte e ensino de Arte, descobre a 

prática da sala de aula.  

Em sua fala, sobre o início do seu percurso profissional, a docente descobre que o 

espaço da sala de aula, espera ser construído. Descobre, também, que o domínio de um 

determinado conhecimento não garante o sucesso de sua prática. Ao entrar em contato com 

sua primeira turma (de, em?) aulas de Arte, surgiriam as primeiras dificuldades da prática. A 

professora faz um comentário sobre essa (iniciação):  

 

... no começo foi muito difícil! Isso porque eu era muito nova, era terceiro 
período, mas eu já pagava didática, já pagava introdução à educação, isso 
também me ajudava, mas era difícil demais! Eu lembro, uma vez, que eu 
fiquei quase trinta minutos pra fazer um círculo, aí, eu deixei os meninos lá e 
fui embora. 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

Diante dos desafios da prática, a docente procura um saber ser professora e um saber 

ser professora de Arte. Em seguida, ao buscar o contato com outros colegas docentes, vai 

construindo sua identidade profissional. É interessante perceber que a professora Rita criou 

seu próprio espaço de treinamento profissional. Relembremos que a busca pelo estágio da 

depoente deu-se de forma antecipada, no terceiro período da faculdade. A formação teórica 

acontece próxima da formação prática. Desta forma, a professora buscou articular a sua ação 

pedagógica a conhecimentos teóricos e práticos. 
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 ... Mas eu consegui sobreviver, eu ia pras capacitações, que estagiário não 
podia ir, aí, nas grandes capacitações de rede que eu tive a oportunidade de 
conhecer Miriam Celeste e Christina Rizzi. Lembro que nas reuniões eu 
levantava a mão e dizia: Eu não tenho direito a vez, voz e vale transporte, 
mas vou falar assim mesmo. Aí, foi bom porque eu comecei a conhecer todo 
mundo da área, né? Assim, os professores, eu era um tipo um mascote, 
mesmo não tendo a idade de mascote, eu era mascote porque era ainda era 
estagiária, era a única estagiária que continuou ainda realmente insistindo, 
né? Então eu acho que me sai bem, né? 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

É também interessante notar que o espaço da sala de aula para a professora Cristiane, 

motivou sua buscar por conhecimentos relacionados ao ensino da história da arte. Em sua 

fala, percebemos elementos que nos levam a refletir sob que perspectiva seus saberes estão 

sendo construídos para a prática do ensino de Arte. 

 

... eu fui olhando num livro e pesquisando, senti essa necessidade de ensinar 
com a história da arte. Buscar o que era, ver mesmo o que era dança, o que 
era? Eu fiz o trabalho, comecei a fazer projetos em cima disso, aí comecei 
buscar arte em si, comecei ler. Aí, fui tomando conhecimento que não era 
daquela maneira que eu deveria ensinar. Eu devia ensinar realmente o que o 
livro dizia, o que falavam. Eu comecei buscando o conhecimento dos alunos, 
dando aqueles conhecimentos, aí, eu peguei livros, pesquisei e comecei 
dando aula, levando a ele cada situação, é...aí pronto. 

(Cristiane, 50 anos/ Letras e Enfermagem) 

   

Percebemos que a professora nega a si mesma a possibilidade do prazer da criação, 

quando diz “fui tomando conhecimento que não era daquela maneira que eu deveria ensinar. 

Eu devia ensinar realmente o que o livro dizia”. Podemos concluir que, para a professora, o 

conhecimento é produzido por especialistas e sua função como “boa professora” é apreendê-

los para, em seguida, transmiti-los de forma eficiente, na sala de aula.  

Sem dúvida, o conhecimento teórico em relação à arte é importante para o professor, 

como são também, os conhecimentos teóricos e metodológicos em relação ao ensino de Arte. 
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O conhecer, no sentido da Arte, fundamenta-se na dialética entre a teoria e a prática, 

experimentada na ação pedagógica (ROSA, 2005). 

Identificamos, na fala da professora Débora, um descontentamento em relação à 

escassez de materiais. Como trabalhar o sentir, o experimentar, o criar, somente através de 

improvisações? Essa parece ser a sua grande questão. Essa professora busca superar a sua 

dificuldade com a infra-estrutura, para não desistir do seu objetivo de construir uma oficina de 

modelagem na sua escola.  

Verificamos que ao diferenciar as sensações relacionadas com os materiais 

manipulados por seus alunos, a professora Débora chama a atenção para a preocupação com a 

sutileza no ensino de Arte. A reivindicação por materiais não seria luxo em suas queixas. 

Identificamos o fato como uma forma de luta pela democratização e diversificação dos 

materiais necessários às práticas pedagógicas em Arte. 

 

Eu gostaria muito de trabalhar com modelagem, né? Mas realmente não dá. 
Aí dizem: faça modelagem com sabão! Mas, aí, não é a mesma coisa, 
entendeu? Não vejo que é a mesma coisa... tudo bem, eu já fui às 
capacitações e falei essa minha dificuldade, que eu queria trabalhar com 
modelagem e sempre dizem uma coisinha a mais: você poderia trabalhar 
com sabão, com papel marchet! Mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é 
a mesma coisa, como você trabalhar com argila, numa oficina bem legal, 
entendeu? Então, é um faz de conta na realidade, é um faz de conta. Porque 
você tem boa vontade pra fazer, mas as condições não permitem para que 
você faça, entendeu? Aí, os alunos realmente...muitos não levam a sério, os 
que gostam realmente se dedicam e tudo, mas aqueles que já não têm muita 
habilidade vai levando, entendeu? Não valorizam. 

 (Débora, 49 anos/ Letras) 

 

Na fala da professora Fernanda, o tempo da experiência com o ensino de Arte somada 

ao domínio de algumas expressões artísticas resultou no exercício de uma prática mais 

tranqüila.   
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Eu acho que eu tenho aprendido mais com o passar dos anos, porque não é 
brincadeira você pegar, assim, uma disciplina que você tinha um pouquinho 
de conhecimento porque você tinha alguém da família, né? Na questão de 
paisagem, né? Natureza morta, essas coisas assim... mas o restante assim, 
você não tinha tanto, mas aí, com o passar do tempo você foi vendo, 
batalhando, não sei quê... aí eu to mais tranqüila. 

(Fernanda, 49 anos/ Teologia e Especialização em Filosofia) 

 

Buscamos com a análise dos depoimentos acima, referentes à sala de aula, identificar 

quais saberes estão servindo de apoio às professores de Arte que estão inseridas na realidade 

da escola pública. Verificamos assim, baseados nas respostas às questões propostas, que os 

saberes relacionados ao tempo de ensino da disciplina vêm contribuindo para que três, das 

cinco professoras entrevistadas, transformem suas atitudes pedagógicas, através do diálogo 

entre os conhecimentos específicos do ensino de Arte e os saberes da formação pessoal e da 

experiência profissional (NENES, 2001). 

Constatamos que uma prática educativa fundamentada apenas em livros didáticos ou 

na formação pessoal, desprovida de autocrítica, corre o risco de tornar-se uma prática estéril, 

desde que não permita o aprofundamento dos conceitos sobre arte nem o aperfeiçoamento e 

atualização dos métodos dos docentes, tornando os seus saberes estanques e isolados, fadados 

ao tecnicismo e até mesmo a certo alheamento dos saberes interdisciplinares, necessários à 

sua ação pedagógica.  

 

4.3.2 - A formação profissional (inicial e continuada) como meio de aquisição de 

conhecimento e sistematização da prática do ensino de Arte 

 

Com relação à formação profissional como meio de aquisição de conhecimento e 

sistematização da prática do ensino de Arte, verificamos que a maioria dos argumentos 

apresentados pelas depoentes revela uma preocupação com a seleção de conteúdos, temáticas, 
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metodologias e didáticas que venham facilitar e dialogar com a prática de seus cotidianos 

escolares.  

Entretanto, com relação aos conhecimentos adquiridos na formação inicial, 

percebemos que três das quatro professoras que não possuem licenciatura em Educação 

Artística, buscam semelhanças em conteúdos ou organização e planejamento, presentes em 

seus cursos de origem, que se adequem ao ensino de Arte. Nesses depoimentos, a arte 

apresenta-se como um objeto extremamente flexível, implícito nos mais diversos 

conhecimentos. Sob essas premissas, as professoras sentem-se aptas para ministrar a 

disciplina.  

Um exemplo disso está na fala da professora Fernanda quando aponta semelhanças no 

sentido de criação em arte e criação em Teologia. A professora, apoiando-se nos saberes 

adquiridos em sua formação, planeja e seleciona conteúdos onde a temática Arte e Religião 

comungue com o objetivo de “mostrar a criação do grande arquiteto”. Isso a leva a planejar 

aulas de Arte que possibilitem uma experimentação espiritual, a qual, segundo a ótica desta 

professora, confere grande importância para a formação do aluno. Essa fala demonstra que a 

formação inicial exerce influências na forma e na maneira com a qual as professoras 

selecionam conteúdos e planejam suas aulas (Tardif, 2002). 

 

... Assim, nessa questão do criador, né? Mas de uma forma que realmente 
mostrasse que é necessário mostrar ao aluno a criação do grande arquiteto, 
assim, tem que haver alguma coisa sobre isso, agora, em teologia tem muita 
coisa a ver com arte ... 

(Fernanda, 49 anos/ Teologia e especialização em Filosofia) 

 

É interessante observarmos, na fala da professora Cristiane, a maneira com a qual a 

mesma busca referências, tanto na formação em Letras quanto na formação de Enfermagem, 
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para o planejamento da disciplina Arte – vale ressaltar que a depoente exerce, em paralelo, as 

duas profissões.  

Muitas dessas referências manifestam-se em maneiras e hábitos adquiridos na 

formação e no exercício profissional referente à área de saúde ou na escolha de atividades 

práticas, já experimentadas nas aulas de Português. Apesar de a professora comentar que 

gosta da linguagem visual, seu depoimento, no entanto, indica-nos a ênfase dada à prática da 

escrita, mantendo as imagens como coadjuvantes, nas aulas de Arte (BARBOSA, 1988, 

2002). 

 

... eu gosto muito da parte visual, muitas vezes eu construo. Em português 
mesmo eu faço arte também, eu mostro uma fotografia e peço pra eles 
escreverem sobre aquela fotografia, sobre o que eles viram ali, é tão 
engraçado, cada um vê de uma forma diferente...aí, a gente leva a 
aprendizagem de uma forma gostosa. 

(Cristiane, 50anos/ Letras e enfermagem) 

 

Observamos a preocupação da docente com sua ação pedagógica através da 

organização, disciplina e determinação pessoal. Em um dos seus depoimentos, apresenta-se 

claramente uma ação pedagógica semelhante à ação esperada no campo da saúde: o não poder 

errar, apesar da condição humana; a busca pela perfeição; a preocupação com um ambiente 

prazeroso e sadio para o desenvolvimento de sua prática. Seu depoimento parece indicar que 

os saberes adquiridos nessas formações colaboram para o planejamento e construção de uma 

prática para o ensino de Arte que ofereça conteúdos, temáticas e atividades e que venham 

favorecer e fortalecer uma prática “eficiente” no processo de ensino-aprendizagem na escola 

(MONTEIRO, 2001). 

 

... dentro da enfermagem, pra mim, eu adoro passar à frente o que eu sei, 
ensinar o outro buscando conhecimento e a perfeição, eu digo até pro meu 
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pessoal: eu posso até errar, que eu sou humana, mas eu não devo errar, eu 
devo fazer o certo e buscar isso aí, modificar o meio num ambiente gostoso, 
sadio buscando isso sempre [...] eu faço acontecer!!! Eu preciso saber tudo 
que está acontecendo, não só dentro do meu contexto de trabalho, 
particularmente de enfermagem, eu busco condições fora pra dar uma 
condição geral pra todo mundo trabalhar bem ...  

(Cristiane, 50anos/ Letras e Enfermagem) 

 

A professora Débora nos indica em sua fala que a formação em Letras lhe ofereceu 

conteúdos presentes em algumas das disciplinas do curso, que lhe possibilitam o 

desenvolvimento e a elaboração de suas aulas, através da articulação entre a literatura e a arte. 

A docente apoiou-se no tempo de experiência com a disciplina para desenvolver pesquisas e 

construir seu repertório didático, que nos parece apresentar uma supremacia da linguagem 

verbal em detrimento das demais linguagens presentes na arte (BARBOSA, 2002). 

 

Com certeza! Com certeza..., não só inicial como ao longo do tempo, né? 
Que eu venho pesquisado tudo na parte de literatura, eu sempre procuro, 
quando estou em sala de aula, casar, uma coisa assim, puxar pra arte e 
literatura, quando eu vejo a questão da história da arte, entendeu? Aí, eu 
sempre faço essa relação. 

(Débora, 49 anos/ Letras) 

 

Curiosamente, a professora Cândida foi categórica ao afirmar que sua formação em 

Pedagogia não ofereceu elementos que contribuíssem para o planejamento ou trato com o 

ensino de Arte. No período da formação inicial, interessada na cultura popular, buscou 

disciplinas eletivas em outros cursos de graduação que tratassem desta temática. Percebemos 

que as disciplinas extracurriculares, citadas no depoimento da docente, contribuíram para a 

construção de saberes que se aproximavam dos discursos, temas e conteúdos de arte 

desenvolvidos em sua prática pedagógica.  
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Dentre as professoras que não possuem a Licenciatura em Educação Artística, 

reconhecemos no depoimento desta pedagoga, quando a mesma argumenta sobre a sua 

qualificação profissional adquirida na sua formação inicial, uma reflexão a respeito das 

possibilidades e os limites dos diversos conhecimentos apreendidos e desenvolvidos no curso. 

Ela tem a compreensão de que, durante o período da sua formação em Pedagoria, os 

conteúdos não contemplaram as exigências e especificidades presentes na pratica do ensino de 

Arte.  

 

Na minha formação, não! Na minha graduação não tive nada que 
direcionasse. O que eu fiz, eu paguei algumas eletivas voltadas para a 
questão da cultura popular..., quer dizer: em outros cursos. Então foi 
assim, um desejo pessoal, né? Mas assim, a visão do pedagogo..., é 
aquela visão do pedagogo pra trabalhar dentro da escola. Ou como 
orientador, ou como supervisor, ou como administrador, né? Da 
escola, da instituição na verdade, não num específico pra arte. 

(Cândida, 39 anos/ Pedagogia e Especialização Arte/ Educação) 

 

Por fim, a professora Rita relata que as duas formações que possui em Educação 

Artística (Artes Plásticas e Artes Cênicas) muito contribuíram para a mobilização de saberes 

específicos ao ensino de Arte, relacionando-os com as exigências encontradas na sua prática 

de ensino, ou seja, para a docente “a universidade forma em informação”, cabe ao papel do 

professor refletir sobre sua prática, sobre as peculiaridades do cotidiano escolar. Desta forma 

o diálogo entre teoria e prática torna-se possível (AGUIAR, 1997) Quando a professora revela 

em sua fala que buscava saber e que brigava para compreender este saber, refletimos sobre 

sua motivação e mobilização para ler, conhecer e interpretar a realidade provocadora que se 

manifestava em sua prática pedagógica ou em suas vivências enquanto aluna do curso de 

Licenciatura em Educação Artística. O professor de Arte possui saberes adquiridos e 

construídos através de uma formação que propõe conteúdos direcionados à sua atividade 

profissional e às especificidades do ensino de Arte. Para a professora Rita, o exercício do 
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ensino exige, do docente, compromisso com a prática, interesse em compreender a dinâmica 

da sala de aula e fôlego para estar sempre buscando. 

 

... A universidade forma? Forma! Tanto é que eu sou habilitada pra ensinar 
Educação Artística [...] Então, forma! Agora, forma em informação! Eu amei 
ter feito Educação Artística e eu tenho certeza que não só foi o curso, fui eu! 
Eu estudei teatro, depois eu fui fazer plásticas, era interessante que os 
professores que eu ia estudar Artes Plásticas, eles me recebiam muito bem, 
eles tinham o prazer de me receber como aluna, porque eles sabiam que eu 
era uma aluna que buscava, que brigava, que dava mais de mim, então, eu 
acredito sim que o curso que eu fiz forma e me formou!!! Agora, eu 
continuo e tenho habilidade e habilitação pra ensinar, mas eu tenho que 
continuar me buscando [...] 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

Durante a argumentação das professoras sobre as contribuições de seus cursos de 

formação inicial à prática pedagógica, encontramos duas docentes que trouxeram, em seus 

depoimentos, experiências sobre processos de aquisição de conhecimentos, através dos cursos 

de especialização. Percebemos que os saberes adquiridos nesses cursos passaram a ser 

aproveitados e incorporados à prática do ensino de Arte. É interessante notar que, apesar das 

duas professoras argumentarem que seus cursos ofereceram conteúdos que possibilitaram uma 

aproximação e diálogo com o universo da arte, também encontramos, em seus depoimentos, 

sentidos e interesses que, aparentemente, divergem, na busca e transformação de saberes 

direcionados para a prática do ensino de Arte na sala de aula.  

Quando a professora Fernanda cita sua especialização em Filosofia, o faz para 

justificar a presença de conteúdos, temas e discussões que também fazem parte do universo da 

arte. Dessa forma, constrói sua prática dando maior ênfase a conceitos e conteúdos 

fundamentados em conhecimentos decorrentes da filosofia, a respeito do pensar, da 

idealização, da poesia e da arte. A professora tem, como um dos objetivos, em suas aulas, o de 
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desenvolver o pensar do aluno para que possa ler o mundo ou transmitir uma mensagem para 

alguém. 

 

Filosofia tem, minha especialização, eu sempre falo com eles na questão de 
poesia, na questão que a gente tem que pensar, tem que desenvolver. Como a 
gente pode ler o mundo? Como a gente pode transmitir uma mensagem pra 
alguém e porque o filosofar? E na arte em si? Todos os artistas, eu acredito, 
né? Que eles pensam muito, né? Antes de passar para o papel, né? Aí, eles 
idealizam e aquilo ali vai e acontece de uma forma que, quando eles vêem, 
foi fantástico, né? 

(Fernanda, 49 anos/Teologia e Especialização em Filosofia) 

 

Observamos no depoimento da professora Cândida, um movimento de busca por 

conhecimentos que a levassem a refletir e compreender seu percurso para o desenvolvimento 

de uma prática de ensino de Arte, direcionado as suas necessidades enquanto professora de 

Arte, e a dos seus alunos (MONTEIRO, 2001). A docente desenvolve a articulação entre o 

conhecimento teórico e os construídos através das suas experimentações práticas em sala de 

aula. O diálogo desenvolvido entre os saberes teóricos e os saberes práticos possibilitou uma 

ampliação e aprofundamento de suas reflexões a respeito do ensino de Arte na escola. Dentre 

as questões elaboradas pela professora sobre o seu próprio fazer, pode-se salientar sua ação 

pedagógica; a importância do ensino de Arte para o desenvolvimento da criança; o trabalho 

do teatro dentro da sala de aula. O seu depoimento indica um olhar mais direcionado às 

questões propriamente ligadas à problemática do ensino de Arte e uma transformação e 

compromisso no modo de buscar, pensar e fazer uma prática de ensino de Arte direcionado 

para sala de aula (BARBOSA, 1988). 

 

... eu busquei esse conhecimento e esse conhecimento, justamente, não fez 
com que distanciasse da minha prática; eu consegui muito mais aproximar 
essa prática desse conhecimento, que veio também fortalecer a minha 
prática. Eu digo: Poxa! Eu sempre fiz jogos teatrais, mas não sabia que fazia 
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jogos teatrais. Eu sempre trabalhei jogo dramático, mas não sabia que isso 
que eu fazia era jogo dramático  

[...] 

 eu já tinha essa experiência mais não sabia o que de fato, teoricamente, o 
que é que eu estava fazendo, o curso me deu mais segurança naquilo que eu 
acreditava, o que eu fazia. Poxa! Realmente, os teóricos afirmam que isso é 
importante para o desenvolvimento da criança! Que isso é importante para o 
trabalho do teatro, dentro da sala de aula, né? Você precisa de referência e as 
discussões são muito importantes, até as discordâncias no próprio grupo, 
também são elementos que você começa a reavaliar o teu trabalho e buscar, 
porque é um caminho onde são duas vias, né? Tanto vai e quando vai, vem, 
né? As coisas não acontecem unilateralmente, né? Então, você tem a prática 
que trabalha o teórico, o teórico enfatiza e aprimora a tua prática e aí, você 
vai nessa, é a práxis, né? Justamente, nesse teórico e prático, o prático e o 
teórico, que a gente precisa ter esse diferencial. 

(Cândida, 39 anos/ Pedagogia e Especialização em Ensino de Arte Cênicas) 

 

Em relação aos encontros para as capacitações, oferecidas pelo sistema estadual de 

educação de Pernambuco e formações continuadas oferecidas por institutos culturais, em 

nosso Estado, como um meio de promoção de conhecimento, e espaços de reflexão sobre a 

prática do ensino de Arte, observamos que todas as professoras que disseram participar, foram 

afirmativas ao dizer que: os conteúdos, as visitas aos institutos culturais e a oferta de mini-

cursos colaboram para a ampliação do repertório teórico-prático, desenvolve vivências e 

experimentações com o fazer artístico, que julgam importantíssimo para a formação do 

professor de Arte (FERRAZ E SIQUEIRA, 1987). “As capacitações funcionam”, diz a 

professora Rita, no entanto, apresenta sua frustração ao apontar a ausência de discussões sobre 

outras áreas do ensino de Arte. É interessante observar que em seu depoimento, a professora 

utiliza os conteúdos das formações, ressignificando-os em sua prática docente, como também 

fora dela.  

A professora Rita empenha-se na busca por novas formações, sejam elas oferecidas 

pelo Estado ou custeadas pela própria docente. O seu depoimento nos indica que a aquisição 
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de novos conteúdos e o desenvolvimento de sua percepção e criatividade tem colaborado para 

enriquecer sua prática na sala de aula. 

 

As capacitações funcionam, a gente já falou sobre Volpi, eu lembro que a 
gente falou de leitura de obra de Arte sobre um determinado teórico que eu 
aproveitei até em concurso [...] os conteúdos realmente eram conteúdos que 
a gente trabalhava. A única reclamação que tinha era que se trabalhava 
muito mais conteúdos de Artes Plásticas, mais do que teatro/educação, 
dança/ educação e música/ educação. 

[...] 

eu participei de uma formação continuada no MAMAM e Arte na Escola 
que era sobre instalação, eu fiz instalação com os copos, né? E isso é uma 
coisa que me interessa como conteúdo. Como performance, que eu participei 
também de um curso, não foi capacitação, mas foi um curso, com uma taxa 
mínima, no Museu Murilo La Greca, só sobre performance, muito bom, por 
sinal, né? Todos esses conteúdos eu aproveito em sala de aula, uma coisa 
que é muito legal pra mim é que eu reflito sobre esses conteúdos, 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

É interessante perceber no depoimento da professora Débora, que mesmo 

reconhecendo contribuições das capacitações para o trabalho do professor, não encontra nelas 

conteúdos que venham realmente adequar-se à realidade do espaço físico da sua escola. Para a 

docente, as capacitações priorizam questões teóricas, em detrimento das práticas, provocando 

desestímulo e frustração. Observamos, em sua fala, que a ausência de um repertório de 

discussões a respeito da prática docente em Arte, sua metodologia, didática ou planejamento, 

em equilíbrio com as questões teóricas voltadas para sala de aula, tem provocado nessa 

professora uma sensação de abandono e desconforto, quando a mesma diz: “eu poderia dar 

mais e não vejo condições”. 

 

Responde! Agora, sempre é o que eu noto, eu já questionei no ano passado e 
até no começo deste ano na Fundação Joaquim Nabuco, no projeto 
“Primeiro Olhar”, que eu participei dois anos. Eles sempre dizem que a 
gente, na questão da arte contemporânea, né? Que a gente tem de trabalhar 
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com as dificuldades e tudo, tentando superar. Eu faço, eu procuro realmente 
superar, mas, às vezes, são tantas dificuldades que você fica até triste, né? 
Porque basicamente essa questão do espaço físico, pra mim..., incomoda 
muito essa questão do espaço, entende? Aí, muita coisa você só vê a questão 
só mais na parte teórica, sabe? Então, eu fico realmente frustrada por conta 
disso, porque eu podia dar mais e não vejo condições assim, entendeu? 

(Débora, 49 anos/ Letras) 

 

No que diz respeito à formação do professor de Arte, Ferraz e Siqueira comentam que 

“ela se completa quando acompanhada de estrutura teórico-prática equilibrada. O 

embasamento teórico consolida a atuação do professor, pois proporciona reflexão crítica e o 

coloca em alerta diante de ocorrências que poderiam passar despercebidas” (1987, p.48).  

Observamos no depoimento da professora Fernanda, apesar da mesma ter expressado 

seu encantamento pelas duas capacitações das quais participou, uma preocupação com a 

distribuição de seu tempo de dedicação e administração prático-pedagógica, entre as 

disciplinas de Arte, Filosofia e Sociologia. Sua fala parece indicar que a professora, 

pressionada pelo tempo, decide não mais freqüentar as capacitações ou buscar qualquer outra 

formação, direcionada para a discussão do ensino de Arte. Desta forma, podemos concluir 

que, no caso da professora Fernanda, esse meio de aquisição de conhecimentos não faz parte 

de seu processo de elaboração e construção de saberes para a prática do ensino de Arte na sala 

de aula. 

 

Bem, a princípio, assim, foi maravilhoso, entendeu? A princípio foram 
maravilhosas, as duas primeiras, né? Primeiro a gente teve uma visita a 
Francisco Brennand e a segunda vez foi justamente pra dar início a um 
projeto, só que aí, eu me senti muito bem, mas depois eu fiquei, assim, meu 
Deus! Não vai dar! Como é que eu posso dar suporte à filosofia e sociologia, 
e como é que vai ser em arte? Nesse corre e corre? Entendeu? 

(Fernanda, 49 anos/Teologia e Especialização em Filosofia) 
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É curioso perceber que, apesar da concordância das professoras a respeito das 

contribuições promovidas por essas formações, seus argumentos divergem em suas 

preocupações e interesses. Observamos, na justificativa apresentada pelas professoras, 

sentidos, significados e importância que as professoras vão atribuindo aos conhecimentos 

adquiridos e construídos ao longo de sua formação (inicial e continuada). Decerto, as 

necessidades e dificuldades que surgem no percurso de suas práticas vêm influenciando 

diretamente na escolha e trato com o conhecimento. Vale ressaltar que o discurso apresentado 

por todas as professoras tem indicado que saberes docentes, direcionados para o ensino de 

Arte na sala de aula, vêm sendo construídos sob um repertório teórico e na experiência 

pedagógica, fundamentada em conhecimentos prévios, desenvolvidos e adquiridos na 

trajetória profissional e pessoal dessas professoras.  

 

4.4 – Os saberes específicos e necessários para o ensino de Arte na sala de aula. 

 

Com o objetivo de analisarmos, mais detalhadamente, a construção dos saberes 

docentes das professoras de Arte, buscamos entender as relações estabelecidas pelas 

entrevistadas, entre o conhecimento específico, correspondente ao campo de conhecimento do 

ensino de Arte, e o conhecimento necessário à prática da disciplina Arte, no espaço da sala de 

aula. Para atingirmos essa meta, acreditávamos ser importante investigar se, no depoimento 

das docentes, se havia a percepção de dois aspectos: 1) a existência de saberes específicos 

para o professor de Arte; 2) e dos saberes necessários à prática do ensino de Arte.  
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4.4.1 – A respeito da existência de saberes específicos para o professor de Arte 

 

Ao perguntarmos às docentes sobre a existência de um conhecimento básico para o 

professor de Arte, tínhamos a intenção de identificar, nas diversas respostas, o que cada uma 

delas elegia como sendo saberes específicos, e os meios utilizados para a aquisição ou que 

influenciaram no processo de seleção desses saberes (LELIA, 2001). Isto posto, observamos 

que todas as professoras indicaram como saberes específicos, aqueles adquiridos através das 

formações (inicial e continuada) e nos livros especializados na didática e teorização da Arte-

Educação. Além disso, em seus depoimentos, apontaram ainda, como saberes específicos para 

o professor de Arte: a paixão pela arte; a intuição e a consciência da história e da luta da Arte-

Educação no Brasil 

O depoimento da professora Fernanda indica a necessidade de conhecimentos 

específicos, correspondentes à prática de docentes não-licenciados para o ensino de Arte, 

quando frisa, no seu argumento, a expressão “no nosso caso” e atribui às capacitações, a 

tarefa de transmitir esses conhecimentos. Nessas formações, segundo seu depoimento, os 

docentes saberiam trabalhar o “concreto” através de indicadores para os conteúdos, da história 

da vida dos artistas e de técnicas para o desenvolvimento de atividades como, a exemplo da 

professora, dobraduras ou receitas culinárias. Sua fala parece estar fundamentada numa forma 

de conhecimento pronto, de apostila, ou seja, com texto, atividades e passeios programados. 

 

Eu acho necessário que se tenha um conhecimento, no nosso caso, através 
de capacitação, através do trabalho dos indicadores, realmente trabalhar com 
o concreto, entendeu? Tem que trabalhar o concreto, trabalhar realmente 
dobraduras, ir pra uma sala e fazer algum tipo de culinária e para os museus, 
principalmente para os museus, trabalhar realmente aqueles artistas 
plásticos, ver toda a história, tentar fazer, repassar aqueles artistas plásticos. 

 (Fernanda, 49 anos/ Teologia e Especialização em Filosofia) 
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A professora Cristiane busca apreender dos livros a respeito de arte, os conteúdos para 

preparar suas aulas, por não admitir ensinar “qualquer coisa”. O seu depoimento indica uma 

necessidade de suprir, através do conhecimento teórico, a falta e o domínio de atividades 

manuais, e de definir-se como uma excelente professora de Arte, pelo esforço e o 

aprimoramento teórico, que parece ocorrer de maneira autodidata. Desta forma, a fala da 

docente parece indicar um ensino baseado em aulas essencialmente teóricas.  

   

É ir pra os livros aprender, não pode ir pra sala de aula ensinar Arte partindo 
do ponto de vista de ensinar qualquer coisa, tem que ter conhecimento, o 
conhecimento é o ideal. (...) Eu costumo dizer aqui na escola: Eu sou a 
melhor professora de Arte, apesar de eu não ter tanta agilidade com a mão, 
de fazer coisas manuais, eu queria ter tempo pra fazer uma coisa mais séria, 
para fazer uma especialização.  

(Cristiane, 50 anos/Letras, Enfermagem e Especialização em Enfermagem) 

 

A professora Débora, através de algumas disciplinas do curso Educação Artística, 

pretende apreender, por meio das discussões teóricas, os saberes específicos que julga 

essencial para o diálogo com sua prática docente. Ela também aponta as capacitações como 

um espaço de transmissão do conhecimento de técnicas possíveis para sua aplicação na sala 

de aula. O seu depoimento parece indicar que a professora é mobilizada por sua identificação 

com a disciplina e, desta forma, procura empenhar-se na ampliação do conhecimento artístico, 

seja ele teórico ou prático, considerando mais os aspectos relacionais. Aprender para repassar 

o conhecimento adquirido nos encontros voltados ao aprendizado de técnicas artísticas para 

sala de aula. Acreditamos que esta preocupação seja valida, o professor de Arte necessita da 

experimentar e desenvolver seu potencial criativo com o exercício de atividades artísticas, no 

entanto, chamamos atenção para o risco, desse mesmo professor recolher-se a mera 

transmissão e organização de conhecimentos práticos sem a presença de uma reflexão da 

atividade docente. 
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Eu acho que a questão teórica também é muito importante, você unir teoria 

com a prática, eu acho essencial, por isso, eu sempre vou, apesar de não ser 

formada, já paguei algumas cadeiras de Educação Artística, né? Mas eu 

sempre procuro, assim, ir pras capacitações e aprender tudo nas capacitações 

voltadas para as técnicas que a gente possa utilizar mesmo [...] Eu tento estar 

me reciclando, sempre lendo, sempre buscando alguma coisa, não sou uma 

pessoa acomodada em relação ao conhecimento artístico, sempre procuro 

estar aprendendo [..] eu acho até que valorizo mais Arte do que Português, 

que é a minha disciplina oficial. Me identifico, e é verdade!  

(Débora, 49 anos/ Letras) 

 

Por sua vez, a professora Cândida, em seu depoimento, indica que a existência de 

saberes específicos do professor de Arte é uma exigência inerente à sua ação pedagógica. Para 

esta docente, todas as linguagens artísticas possuem elementos que as tornam comuns, 

elementos afins, que o professor de Arte precisa ter conhecimento para desenvolver sua 

prática, quer seja no campo das artes visuais, musicais ou cênicas. Compreender a 

complexidade da expressão humana faz parte do repertório de conhecimentos específicos para 

o professor de Arte. 

    

...existem elementos que você trabalha nas artes visuais, trabalha na música, 
que complementam pra um trabalho total de teatro, vamos supor: a questão é 
que a arte, ela se funde, pois o ser humano não é, corto aqui e é só artes 
plástica, e principalmente, você coloca essa arte de modo geral, mas você 
direciona o produto final né? Eu enfatizo mais a questão do teatro. 

(Cândida, 39 anos/Pedagogia e Especialização em Arte/Educação) 

  

Da mesma forma, a professora Rita concebe os saberes específicos para o professor de 

Arte, apresentando alguns deles como sendo saberes básicos para o professor, como, por 
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exemplo: o domínio dos conteúdos direcionados para o ensino; saber quem são os teóricos 

essenciais para compreensão dos objetivos do seu ensino; saber o percurso histórico para a 

implementação (de que?), no currículo escolar, assim como a luta pela democratização do 

espaço para o ensino de outras linguagens artísticas. Para Rita, o principal, para o professor, é 

conhecer a paixão pela arte, pois, dessa forma, será capaz de provocar e tocar o aluno.  

 

... juntar a paixão que eu tenho por arte, falar muito de conteúdo, que a gente 
tem que dar conteúdos, mas, felizmente, a Arte não é como Português, 
Matemática, História, que tem que saber aquilo..., eu acho, eu acho não, eu 
tenho certeza, pra mim eu tenho que apaixonar meu aluno por Arte, se eu 
não apaixonar, eu não fiz nada [...] para você ser um professor de Arte, você 
precisa conhecer algumas coisas básicas, você tem que saber quem é Ana 
Mae Barbosa, em Artes Plásticas. Em Artes Cênicas, você tem que saber 
quem é Ingrid Coudela; tem que saber da luta para fazer o teatro ou jogos 
teatrais, aqui, porque é uma área de teatro educação e é uma coisa básica, 
então, se você é da área de teatro você tem que conhecer quem é Ingrid 
Coudela, você tem que saber quem é Augusto Boal, você tem que saber 
quem é um Brecht, né? Isso aí, também é teórico, mas, por exemplo, se for 
ensinar interpretação, não só em escola, mas, assim, um grupo de alunos, 
que é escola pública, mas, não é só aquela disciplina, você tem que dar sobre 
Brecht, Stanislavsky, você tem que saber isso, então tem contexto e 
conteúdos. 

[...] 

 eu gastei, e tenho gastado, na questão de investimento, anos e anos da 
minha vida, estudando Arte, sabe? E aí não é só na formação básica que eu 
acho que é importante, mas você tem que continuar, se você é professor de 
Arte e você não tem essa formação, né? Fica meio complicado. 

(Rita, 38 anos/Artes Plásticas e Artes Cênicas) 

 

4.4.2- Saberes necessários à prática do ensino de Arte.  

 

Ao analisarmos os argumentos a esta questão, procurávamos compreender a relação 

entre os conhecimentos específicos do professor e os necessários a prática do ensino de Arte, 

tendo a sala de aula como único espaço para o seu desenvolvimento.  
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Entre a docente Cândida e Rita, que apresentaram um conhecimento mais aprofundado 

em relação ao ensino de Arte, observamos uma preocupação com a seleção de conteúdos 

necessários para a formação dos alunos, bem como, o relacionado ao interesse e maturidade 

dos mesmos. Para o planejamento de suas aulas, encontramos, no depoimento de ambas, 

elementos semelhantes, apontados como saberes específicos e necessários às suas práticas, 

como: sensibilidade e intuição, que as docentes parecem indicar como essenciais para 

construção; e seleção dos demais saberes relacionados para a prática docente. 

 

... então, também eu tenho que mostrar um leque e outro de informações, 
que às vezes isso depende de cada turma..., existem turmas que eu preciso 
trabalhar um tipo de linguagem, a turma da noite mesmo ta um grupo mais 
resistente, aí, você vai buscando outros caminhos, né? Então, como que eu 
não posso chegar nesse meu objetivo que é teatro, mas eles são limitados em 
relação a corpo..., onde é que eu tenho que chegar primeiro? A quinta série 
da noite são alunos que são fora de faixa, são alunos onde muitos são de 
educação básica de jovens e adultos, é um grupo de alunos onde não teve 
uma pré-escola, onde a questão do trabalho, do desenhar, é muito limitada, o 
contato com a tinta, que essas pessoas nunca tiveram, então, quer dizer, a 
gente tem que  ter essa sensibilidade de também saber.que aspectos você 
também pode chegar naquela turma, né? Que é mais interessante? Que 
linguagem se adequa àquele grupo específico, então, eu acho que você tem 
que ter essa sensibilidade pra não chegar assim, com um pacote pronto. 

(Cândida, 39 anos/Pedagogia e Especialização em Ensino de Artes Cênicas) 

 

Olha! Eu gosto muito de trabalhar atividades estanques, no começo eu me 
sentia culpada, mas hoje, depois de nove anos nessa escola, percebo que 
deve ter uma lógica. Eu fiz um trabalho que deu muito certo que foi o 
trabalho com a Mona Lisa, eu ensino em três escolas, todos os meus alunos 
sabem quem é a Mona Lisa, então, isso é muito bom! Trabalhar com o 
conhecimento prévio, eu tento trabalhar com Arte numa perspectiva 
multicultural [...] se eu tivesse sentado pra planejar, não teria saído tão bem, 
assim, de uma forma com muita antecedência, é a questão dessa intuição, e 
eu acredito que as coisas conspiram para acontecer, foi o que aconteceu! Eu 
já tava trabalhando a questão da proposta triangular, eu tava fazendo a 
questão da história, do contextualizar, ao mesmo tempo mostrando a eles 
imagens e reproduções sobre Leonardo da Vinci, o bom seria que eles 
pudessem ver a Mona Lisa, mas aí, veio a questão do fazer, eu não planejei 
... 

(Rita, 38 anos/ Artes Plásticas e Artes Cênicas) 
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Observamos uma preocupação da professora Débora em diversificar as atividades para 

os seus alunos, através de conteúdos específicos para o ensino de artes visuais, com o cuidado 

em equilibrar aulas teóricas e atividades práticas. No entanto, em sua fala não conseguimos 

identificar de que forma os conhecimentos específicos são selecionados e construídos, na 

relação com os saberes necessários a prática da disciplina. 

 

Eu, geralmente, vejo com eles, várias coisas: eu trago imagens, trago 
produções, passo um filme, e, a partir do filme, eu peço pra que eles 
produzam, também faço o contrário: eu dou a teoria depois eu vejo e peço 
pra que eles também façam releituras, já fiz releituras com eles, entendeu? 
Eu também faço com eles, a exposição, vou pra museus também, assim, faço 
uma visita, uma aula extra-classe, que eles adoram, sabe? Depois, eu peço 
pra que eles façam um relatório, façam uma produção baseada naquilo que 
eles viram, eu sempre procuro conciliar o que eu vejo com a época e com a 
produção. 

(Débora, 49 anos/ Letras) 

 

Da mesma forma, observamos no depoimento da professora Fernanda e Cristiane, que 

ambas descrevem suas atividades na sala de aula, sem apontar quais seriam os saberes 

específicos e os reivindicados por suas práticas. Essas docentes nos apresentam uma prática 

com ênfase num conhecimento pessoal, além da ausência de qualquer tratamento específico 

dos objetivos ou necessidades relacionadas ao ensino de Arte. 

 

Eu saio explicando, do jeito que eu sei, que eu entendi, passo pra eles de 
maneira que depois eles saem construindo, né? Então eu passo minha visão 
pra eles do que eu li, né? E muitas vezes não dá tempo de ler o texto todo, a 
aula toda, mas você é só você ler alguma coisa e você fala. Eu gosto muito 
de dar aula conversando com meus alunos e vai se construindo. Eu posso dar 
teoria hoje, e na outra eles fazem a construção, formam as equipes e 
constroem. Mando eles fazerem em casa, construir em casa, eu mando 
trazer, fazer exposição na sala de aula.   

(Cristiane, 50 anos/ Letras, Enfermagem e Especialização em Enfermagem) 
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Eu trabalhei, tanto na outra escola, como aqui, foi a construção de um 
caderno de receitas, certo? Aí, vocês têm que desenhar um mestre cuca... ah! 
não, não sei quê? Como eu vou desenhar esse mestre cuca?! Aí, eu 
improvisei um mestre cuca, então, eles perguntam: Fernanda, porque as 
receitas caseiras? Primeiro vai ser um presente para mamãe receitas caseiras 
copiadas por você, um outro objetivo era de acelerar a questão da leitura, a 
questão da escrita, a questão dos quilogramas, né? Uma série de coisas, a 
questão até do aprender, do desenvolver, entendeu? Como eu vou trabalhar 
isso em relação à culinária, né? Então eu falei: não é feio um homem 
cozinhar porque hoje existe tal profissão, então, foram feitas nos 
caderninhos coisas maravilhosas, entendeu?  

(Fernanda, 49 anos/ Teologia e Especialização em Filosofia) 

  

Enfim, o que observamos é que a relação entre conhecimentos específicos para o 

professor de Arte e os necessários à prática do seu ensino, só torna-se possível, quando as 

professoras, através do exercício de suas práticas, são provocadas a buscar um conhecimento 

direcionado para o desenvolvimento de conteúdos específicos da disciplina (TARDIF, 2002). 

As professoras não licenciadas vem fundamentando suas práticas, essencialmente, nas 

experiências pessoais com a arte e o ensino de Arte no percurso de sua história pessoal e na 

experiência pedagógica construída no cotidiano da sala de aula com a disciplina em questão e 

sentem-se aptas para ensinar Arte, porque demonstram interesse e prazer por esses campo do 

conhecimento (TARDIF, 2002). Sensibilidade para entender arte, criatividade para motivar os 

alunos e saber promover algumas atividades na sala de aula são conhecimentos suficientes 

para iniciar a prática de ensino de Arte na sala de aula. O tempo levará ao professor 

experiência pedagógica necessária para o aprimoramento desse saber profissional. 

No entanto, percebemos que as docentes que possuíam formação específica, com 

certos conhecimentos para se pensar a prática do ensino de Arte, demonstram que o saber 

adquirido na formação, não é suficiente para responder a todas as necessidades apontadas pela 

realidade pedagógica encontrada nas escolas. Assim, refletem que a formação do professor se 

dá também no exercício dessa prática e que utilizando os conhecimentos adquiridos na 
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formação específica (Licenciatura e Especialização) passam a relacioná-los com os saberes 

adquiridos na prática docente (BORGES, 2004).  

O saber específico em Arte, possibilitou a essas professoras pensar/agir e identificar 

outras formas de construção e apreensão de saberes oriundos da prática. O saber da 

sensibilidade, da criatividade e da intuição ganham mais sentido e força para essas professoras 

quando sabem o porque da Arte/Educação e seus objetivos, quando conhecem o saber do 

aluno e o saber para o aluno. Ressignificar a prática e os saberes da e para prática exige 

diálogo entre teoria e prática, entre o saber do campo da Arte e o saber da Arte na dinâmica 

do espaço escolar.  
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Compreender o processo de construção de saberes docentes dos professores de Arte 

das séries finais do Ensino Fundamental, no cotidiano da sala de aula, representou nosso 

principal objetivo para o desenvolvimento desta investigação.  

Constatamos em levantamento realizado nas escolas públicas da jurisdição da 

Gerência Regional de Educação Sul (GRE-Sul), do Estado de Pernambuco, que um elevado 

percentual de professores (95%) que ministram a disciplina Arte, não possui licenciatura em 

Educação Artística. O mesmo levantamento demonstrou o fato de que a maioria desses 

professores obteve a graduação em Letras e Pedagogia. Na amostragem abordada apenas 

4,7% foram identificados como graduados em Educação Artística.  

Pudemos verificar, através dos documentos denominados Informativo Gerencial 

fornecidos pela GRE-Sul, a existência de um considerável número de aulas de Arte à espera 

de profissionais especializados para ministrá-las. Esses documentos revelaram que, com a 

justificativa da escassez desse profissional no sistema estadual de ensino, as aulas de Artes 

freqüentemente são utilizadas para complementação de cargaAtenciosamente horária dos 

professores de outras disciplinas. Muitas vezes, essas complementações não chegam ao 

número de 150 horas/aula, significando um tempo de trato com a disciplina insuficiente para 

motivar o professor a conhecer os objetivos do ensino da Arte, seu planejamento e 

metodologias voltadas à preparação de indivíduos que melhor compreendam o mundo no qual 

estão inseridos e que nele possam atuar.  
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As professoras que participaram deste estudo representam uma pequena amostra da 

realidade encontrada na GRE-Sul. Das cinco docentes entrevistadas, apenas uma possui 

Licenciatura em Educação Artística. Neste pequeno grupo, verificamos que as professoras 

constroem saberes direcionados ao cotidiano de suas práticas, e que é o exercício da profissão, 

em suas respectivas escolas, que oferece elementos motivadores para que as docentes passem 

a buscar saberes que contemplem as necessidades e especificidades do ensino de Arte. Fatores 

como o espaço da sala de aula, materiais para exploração e expressão artísticas, o aluno, o 

tempo de aula e a sistematização e coleta de material teórico-metodológico são alguns dos 

exemplos de fatores responsáveis pela motivação das professoras para buscar e refletir a 

respeito de conhecimentos que possibilitassem o desenvolvimento de suas práticas docentes 

em Arte.  

Verificamos, também, que as professoras entrevistadas possuem um conhecimento 

prévio a respeito de arte, ou seja, no percurso de sua história pessoal as docentes construíram 

e reconstruíram concepções sobre arte e ensino de Arte. Nessa trajetória pessoal, o contato e a 

experimentação com a arte possibilitaram, com menor ou maior intensidade, que as docentes 

capturassem, em suas memórias emocionais e cognitivas, as sensações, valores e estratégias 

para pensar e sistematizar a prática de sua disciplina.  

Vale ressaltar que vivências com a arte estimuladas pela família ou em grupos que 

promoviam espaços artísticos, como a Igreja e a experiência da vida escolar, estão presentes 

nas atitudes e concepções dessas professoras a respeito de arte e ensino de Arte. A definição 

da profissão, da linguagem artística de maior identificação expressiva e a importância dada à 

arte para a formação pessoal e, conseqüentemente, para a formação de seus alunos, tem, 

nessas experiências da formação pré-profissional, marcas significativas para as professoras 

que justificam ou encorajam o modo como vêm promovendo o ensino e a aprendizagem da 

Arte, na sala de aula. 
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Por outro lado, a experiência escolar, que essas docentes tiveram enquanto alunas de 

1º e 2º graus, oferece elementos comuns em suas vivências com a Arte. Oriundas de uma 

educação secundária com forte tendência tecnicista, as aulas de Arte, de seu tempo, 

influenciaram muitos de seus comportamentos na atualidade. A experiência com trabalhos 

manuais, técnicas de desenho e pintura, canto coral e Artes aplicadas são exemplos de 

atividades, vivenciadas outrora pelas professoras, que são aproveitadas ou desprezadas no 

processo de construção e sistematização do repertório de suas aulas.  

Observamos que, principalmente, as professoras que não possuem domínio ou 

conhecimento específico relacionado ao campo da Arte/Educação apresentam, em seus 

depoimentos, concepções de ensino de Arte com fortes elementos de experiências vividas na 

formação escolar, quer dizer, concepção tecnicista com aulas fundamentadas em livros 

didáticos para a preparação de suas aulas e atividades de livre expressão com a ausência de 

uma fundamentação teórico-metodologica para o desenvolvimento de experiências artísticas. 

Essas professoras indicaram, em seus depoimentos, o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas carentes de reflexão a respeito de suas ações docentes. A ausência de uma 

formação específica ou habilidade artística, nessas docentes, parece reforçar a necessidade da 

busca por essas memórias e referências conceituais, presentes em sua experiência escolar, 

enquanto alunas.  

Os depoimentos revelaram que os motivos que levaram as professoras a ensinar Arte 

também passaram a influenciar na forma como as docentes se relacionam com a disciplina. A 

maioria das docentes chegou à sala de aula para complementação da carga horária na escola, 

de modo que, não relataram nenhuma relação anterior com a arte, em sua trajetória 

profissional. 

Vale ressaltar que as professoras que demonstraram interesse pelo ensino de Arte, 

foram aquelas que apresentaram em seus depoimentos, uma relação mais emocional com o 
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objeto arte, � tanto na experiência familiar, de grupo ou da Igreja, quanto na busca pessoal, � 

durante a formação profissional, em tiveram a necessidade de aprimoramento de uma 

habilidade artística, como meio de relacionar-se com o mundo a sua volta.  

Essas professoras indicaram, em seus relatos, o que elas denominaram de 

conhecimento intuitivo e passional da arte. Esse conhecimento mobilizou-as na busca por 

saberes relacionado ao ensino de Arte, opostos aos transmitidos por sua formação escolar. Em 

vista disso, essas docentes, ao formularem questionamentos e reflexões acerca de suas 

práticas pedagógicas, compreenderam que as atividades propostas para o ensino de Arte 

exigem um diálogo constante entre os saberes teóricos e os saberes práticos. 

Constatamos, ainda, que todas as professoras percebem a necessidade de 

conhecimentos específicos para tornar possível o ensino de Arte na escola. Contudo, ao serem 

questionadas sobre a formação inicial como meio de aquisição e mobilização desses saberes 

específicos, curiosamente, a maioria das professoras disse ter apreendido saberes relacionados 

à arte, em suas respectivas formações iniciais. As docentes usaram a justificativa da 

flexibilidade e da interdisciplinaridade, que, segundo elas, parece ser inerente ao objeto da 

arte.   

Sob essas premissas, um número significativo de professoras chega à sala de aula, 

acreditando possuir um repertório de conhecimentos suficiente, no qual baseiam suas práticas 

pedagógicas, direcionando-as para o ensino de Arte em suas escolas. As aulas são construídas 

de acordo com as necessidades conceituais dessas docentes, que julgam, segundo seus 

critérios, as que são importantes para a formação de seus alunos. 

Isso quer dizer que, para a maioria das professoras entrevistadas, qualquer curso de 

formação tem a possibilidade de contribuir com o mínimo de conhecimento teórico favorável 

à elaboração e sistematização dos saberes direcionados às práticas pedagógicas em Arte. Isso 

acarreta numa prática com características emocionais, esvaziada de conteúdos reflexivos e 
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centrada em atividades manuais.  O que é contraditório, pois, se pensarmos dessa forma, 

estaremos anulando qualquer possibilidade de conhecimento específico voltado para a 

elaboração de formas sutis do pensar, comparar, interpretar, significar, construir e decifrar 

metáforas (BARBOSA, 2005). 

No entanto, as professoras com habilitação específica indicam que seus cursos formam 

e oferecem conteúdos que contribuem para a prática do ensino de Arte. Contudo, segundo 

elas, a experiência cotidiana passa a exigir outras formas de saberes que estão diretamente 

relacionados às necessidades e particularidades de cada realidade escolar. Para essas 

professoras, os saberes docentes vão sendo construídos no constante diálogo entre a teoria e a 

prática. Ao ressignificarem os conteúdos adquiridos na formação e na realidade prática da sala 

de aula, essas docentes passam a construir seus próprios conhecimentos. 

Em relação às capacitações oferecidas pelo sistema estadual de ensino de Pernambuco, 

as professoras foram unânimes em afirmar que elas funcionam como um espaço para 

oportunizar o diálogo entra os pares da disciplina e como um meio de aquisição e atualização 

de conhecimento sobre arte e ensino de Arte. Todavia, a maioria das professoras mostra-se 

mais preocupada em aprender métodos de ensino e aprimoramento de técnicas de linguagens 

artísticas.  

Novamente percebemos uma diferença na postura das docentes com formação 

específica em Educação Artística. Essas vêem nas capacitações a possibilidade de enriquecer 

e ampliação seu repertório de conhecimento relacionado ao ensino de Arte, com a 

preocupação do aprimoramento e desenvolvimento de práticas pedagógicas direcionadas para 

a formação do aluno.  

Consideramos, então, uma diferença no processo de construção de conhecimentos 

relacionados ao ensino de Arte entre as professoras sem formação especifica e com formação 

específica direcionada para prática da disciplina. Observamos que professoras com 
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conhecimentos prévios a respeito das teorias, metodologias e objetivos do ensino da Arte na 

escola, � que é o caso da licenciada e da especialista em Arte, � mostram maior 

compromisso, mobilização e esforço para transformação e permanência desse ensino no 

espaço escolar. Essas professoras constroem saberes docentes voltados para a sala de aula. No 

exercício da reflexão sobre o cotidiano de sua prática pedagógica, elas escolhem conteúdos, 

observam o desenvolvimento e maturidade sensorial de seus alunos para, assim, planejar e 

sistematizar os objetivos a serem alcançados na disciplina.  

Por darem relevância à disciplina Arte, na escola, as professoras habilitadas em 

Educação Artística apresentam uma permanente curiosidade com o objeto de sua prática. 

Reconhecem a necessidade de apresentar habilidade com uma das linguagens artísticas para 

que, dessa forma, possam dialogar com todas as outras. Saber sentir e explorar a si mesmas 

através da arte vem possibilitando a essas professoras reconhecer, e estimular em seus alunos, 

experiências sensoriais articuladas a diferentes processos cognitivos, somente possíveis 

através da Arte. 

Assim sendo, acreditamos que nossa investigação foi significativa porque levou-nos a 

compreender os diferentes processos para o desenvolvimento e sistematização de 

conhecimentos elaborados pelas professoras, no percurso de suas experiências com a prática 

do ensino de Arte, quando as docentes precisam estabelecer estratégias para sua acomodação 

no espaço e no tempo de uma disciplina, com a qual a maioria não possui conhecimentos 

prévios para a realização dessa prática.  

As entrevistas demonstraram que as professoras reconhecem suas limitações em 

relação aos conteúdos, ao planejamento e à avaliação necessária ao trabalho pedagógico em 

Arte. Elas percebem a importância do papel da informação e da formação específica para a 

realização de um ensino coerente com seus objetivos e competências e direcionado para a 

formação cultural de seus alunos. Deste modo, compreendemos que o esforço empenhado 
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pelas docentes na busca pela formalização e legitimação de saberes teóricos e práticos 

específicos para aprimoramento de suas práticas enquanto professoras de Arte, levou-as a se 

inserirem no contexto da sala de aula, como sujeitos capazes de dialogar com os 

conhecimento da Arte e aqueles exigidos por sua prática em seu real espaço didático, 

oferecido pela escola. O saber ensinar Arte na sala de aula vem sendo construído pelas 

professoras a partir das experiências práticas articuladas aos saberes da formação pessoal, 

inicial e saberes pedagógicos. A escola tem, sob esse aspecto, um importante papel na 

motivação das professoras pela curiosidade em saber e buscar ser uma professora de Arte. 

Sem dúvida, a identificação com a arte surge como o principal fator motivador da 

entrada das professoras na sala de aula para o ensino de Arte. No entanto, o relacionamento, 

por parte das docentes, com as especificidades do seu conhecimento dar-se á no momento 

ação pedagógica. Para as docentes, não licenciadas, a mobilização de saberes como: o saber 

técnicas artísticas, o saber motivar e transmitir conhecimento de arte aos alunos ou possuir 

criatividade e sensibilidade, adquiridos na experiência pessoal e nas capacitações oferecidas 

pelo estado, são saberes básicos que possibilitam o mínimo de conteúdo e habilidade para que 

o professor possa aprimorá-los com o tempo no dia-a-dia da prática da disciplina. 

As docentes, com licenciatura e especialização, mobilizam saberes adquiridos em seus 

cursos de formação direcionados para o ensino de Arte. Essas professoras apresentam em sua 

história pessoal saberes de domínio do campo das Artes Cênicas, das Artes Plásticas e da 

Musica adquiridos e ainda desenvolvidos através de grupos de igreja e de arte. A soma do 

interesse pessoal com o interesse pedagógico direcionado a esta área do conhecimento 

humano, foi significativo para a escolha e aperfeiçoamento da profissão. Essas professoras 

indicaram que conhecimentos básicos para o professore de Arte se constitui de saberes 

específicos: domínio de linguagens artísticas, conhecimentos teóricos essenciais para a 

compreensão do papel da Arte na escola, o saber pensar e fazer um ensino para sala de aula 
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construído no exercício da prática e somente possível através da paixão pela arte, responsável 

por todo esse percurso de construção do saber docente para prática do ensino de Arte. 

Acreditamos que o presente estudo ainda pode oferecer desdobramentos futuros, que 

ampliem o olhar sobre seu objeto: uma das possibilidades é a busca por compreender quais os 

saberes mobilizados pelos professores licenciados em Educação Artística, na prática do 

ensino de Arte no espaço da sala de aula. Outro desdobramento seria contribuir com novos 

estudos a respeito, tanto da formação inicial desse docente, quanto pelo modo como o ensino 

de Arte vem sendo praticado no interior das escolas do sistema estadual de ensino de 

Pernambuco, completados dez anos depois da nova LDB (Lei n° 9394/96), que tornou essa 

disciplina obrigatória nos currículos para Educação Básica propondo também, em seu Art. 62 

a atuação do professor com formação avançada, de nível superior, com o intuito de construir 

com o aluno um saber/ aprender dinamicamente articulado com os objetivos propostos pelo 

ensino de Arte na escola e uma prática por meio de profissionais especializados  
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ANEXO 04 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

       
 
 ESCOLA:_______________________________________________________________ 
            

ENDEREÇO:____________________________________________________________ 
 
DATA:___/___/___  HORA:___________________________  DURAÇÃO:_________ 
 
NOME:_________________________________________________________________ 

 
 
 

1) Quando você começou a ensinar arte? 
 
 

2) Como você aprendeu a ensinar arte? 
 
 

3) Qual a sua relação com a disciplina? 
 
 

4) A sua experiência escolar (como aluna da disciplina arte) lhe da elementos para ser 
professora hoje? 

 
5) A sua formação inicial o/a ajuda a refletir e construir o conteúdo de suas aulas de arte? 

 
 

6) A escola tem acolhido o ensino de arte em seu espaço? 
 
 

7) Para você a rede estadual vem se preocupando com o ensino e o profissional que ensina 
arte? 

 
 

8) A experiência no ensino lhe favorece a refletir e construir caminhos para prática do 
ensino de arte na sala de aula? 

 
 

9) Como você constrói o conteúdo de suas aulas? 
 
 

10) O que você apontaria como conhecimento básico do professor para se ensinar arte? 
 
 

11) É possível se ensinar arte no espaço da sala de aula? E quais são os conteúdos e 
atividades práticas possíveis de se promover? 
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QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  
 

 
1) NOME: _________________________________________________________ 

 
2) SEXO: F (  )  M (  ) 

 
3) IDADE: _____________ 

 
4) LOCAL DE NASCIMENTO: ________________________________________ 

 
5) FORMAÇÃO ESCOLAR: 

 
Correspondente ao ensino Fundamental – escola pública (  )  escola privada (  ) 
 
Correspondente ao ensino  Médio – escola pública (  ) escola privada (  ) 

 
6) FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 
Licenciatura (  ) Bacharelado (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) 
 

7) CURSO DE GRADUAÇÃO: 
 
Ciências Biológicas (  )  Ciências Sociais (  )  Educação Artística (  )  Filosofia (  ) 
Física (  )  Geografia (  )  História (  )  Letras (  )  Matemática (  )  Pedagogia (  ) 
Química (  ) Outros (______________________)     
 
Nome da instituição formadora: ____________________________________________ 
 

8) ANO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO: 
________________________ 

 
9) CONCURSADO PELA REDE ESTADUAL DE PERNAMBUCO: 

 
Sim (  )  Não (  ) 
 
Tempo de ensino na rede estadual: ________________________ 
 

10) EM QUE NÍVEL DE ENSINO ATUA: 
 
Fundamental (  )  Médio (  )  
 

11) ENSINA EM OUTRA INSTITUIÇÃO: Sim (  )  Não (  ) 
 
Pública (  )  Privada (  ) 
 
Em que nível de ensino:  
 
Fundamental (  )  Médio (  )  Graduação (  )  Pós-Graduação (  ) 
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12) TEMPO DE ENSINO DA DISCIPLINA ARTE: _______________________ 
 
13) CARGA HORÁRIA: Total (______h)  Complementar (_______h) 

 
14) PARTICIPAÇÃO NAS FORMAÇÕES CONTITUADAS EM ARTE? 

 
 Sempre (  )  Às vezes (  )  Nunca (  ) 

 
15) UTILIZA OS PARÂMETROS CURRICULARES EM ARTE? 
 

 Sim (  )  Não (  ) 
 

16) CONHECE BIBLIOGRAFIAS QUE DISCUTEM O ENSINO DE ARTE NA 
ESCOLA? 

 
Sim (  )  Não (  ) 
 

17) QUAL LINGUAGEM ARTISTICA PRIORIZA PARA TRABALHAR NA 
SALA DE AULA? 

 
Pintura (  )  Desenho (  )  Dança (  )   Teatro (  )   Fotografia (  )   Música (  )  
 

18) PLANEJA ATIVIDADES DE ARTE COM OUTROS PROFESSORES? 
 
Sim (  )  Não (  ) 
 

19) PROMOVE (PARTICIPA) PROJETOS ARTÍSTICOS NA ESCOLA? 
 
Sim (  )  Não (  ) 
 

20) PRODUZ ALGUMA ATIVIDADE ARTÍSTICA COMO HOBBE? 
 
Sim (  )  Não (  )   Qual? _________________________________________ 
 

21) PRODUZ ALGUMA ATIVIDADE ARTÍSTICA PROFISSIONALMENTE? 
 
Sim (  )  Não (  )  Qual? __________________________________________ 
 

22) FREQUENTA ESPAÇOS CULTURAIS:  
 

Sim (  )  Não (  ) -  Em caso de sim, quais?  Cinema (  )    Teatro (  )    Musicais (  )    
Espetáculos de dança (  )     Museus (  )    Outros (___________________)   
 
Com que freqüência:  Semanalmente (  )  Mensalmente (  ) Anualmente (  ) 
 

23) CONSIDERA IMPORTANTE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A 
DISCIPLINA ARTE? 

 
Sim (  )  Não (  )  
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