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EPÍGRAFE 
  

 
“Se os homens fossem incapazes de receber todos os 
pensamentos transmitidos em palavras por aqueles que 
viveram antes deles, ou de transmitir seus próprios 
pensamentos a outros, eles seriam como as bestas ou como 
Kaspar Hauser. Se não possuíssem essa outra capacidade – a 
de serem contagiados pela Arte – talvez fossem ainda mais 
selvagens e, acima de tudo, mais divididos e hostis. E, portanto 
a atividade da Arte é muito importante; tão importante quanto a 
fala e da mesma forma amplamente disseminada [...] Estamos 
acostumados a considerar Arte somente o que lemos, ouvimos 
e vemos em teatros, concertos e exposições, edificações, 
estátuas, poemas, romances... Mas isso tudo é somente uma 
pequena parte da Arte pela qual nos comunicamos uns com os 
outros em nossa existência. A vida humana está cheia de obras 
de Arte de vários tipos, de canções de ninar, piadas, mímica, 
decoração de ambientes, roupas e utensílios, até serviços 
religiosos e procissões solenes. Tudo isso é atividade da Arte. 
Portanto, no sentido estrito da palavra, não podemos 
denominar Arte toda atividade humana que transmite 
sentimentos, mas somente aquelas que, por alguma razão, 
escolhemos entre todas e às quais damos importância 
especial.” (TOLSTOI) 
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RESUMO 
 
 
Investigamos neste estudo as contribuições e os limites de um curso de formação de 
professores em serviço em nível superior, num programa Docente – Magister, 
realizado pela Universidade Federal do Ceará-UFC, em parceria com as Secretarias 
Estadual e Municipal de Educação, atendendo aos preceitos legais da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação nº. 9.394/96. Neste sentido propomos analisar as 
concepções teóricas e metodológicas dos professores licenciados o Ensino de Artes 
e Educação Física, pesquisamos somente professores que lecionam na área do 
ensino de artes em suas múltiplas linguagens e expressões  artísticas das danças, 
do teatro, da música e das artes visuais e audiovisuais. Analisamos a trajetória 
pessoal, acadêmica, sócio-cultural e artística destes professores, entrelaçando os 
saberes acadêmicos assimilados na formação e os saberes das experiências 
docentes, no sentido de percebermos na prática da docência em Artes as 
possibilidades e os limites da construção e reconstrução dos conhecimentos 
artísticos nos aspectos teóricos e metodológicos. Incursionamos o estudo pela 
trajetória histórica e preceitos legais do ensino de Artes no Brasil. Adotamos a 
análise do estudo de caso a abordagem da pesquisa qualitativa para a coleta dos 
dados entrevistas semi-estruturadas com dez professores de Arte egressos do 
Curso e a observação no lócus da sala de aula. Os resultados da pesquisa apontam 
para mudanças no processo de ensinar e aprender Artes, evidenciando a 
contextualização histórica, os saberes e os fazeres artísticos voltados para a 
proposta triangular de Ana Mae Barbosa que consiste na integração entre a 
apreciação, a história da Arte e os fazeres artísticos e culturais. Dentre as 
linguagens artísticas vivenciadas destacaram-se as Artes visuais da pintura, do 
desenho, das técnicas mistas. Quanto à avaliação os professores utilizam a 
participação em seminários de estudos e a confecção de portifólios como forma de 
estímulo a pesquisa pelos alunos. Três professores do Ensino Médio trabalham com 
projeto de estudo, os demais são professores polivalentes do Ensino Fundamental. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; artes; prática de ensino; linguagens 

artísticas; competências e habilidades. 
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ABSTRACT 
 

 
Nous avons investigué dans cette étude les contributions et les limites d’un cours de 
formation pédagogique des maîtres, sur un programme Pédagogique – Magister – 
développé par l’Université Fédérale du Ceará – UFC en association avec les 
Secrétariats de l’Éducation de l’Ètat et de la Municipalité, en conformité avec les 
préceptes légaux institués par la Loi de Directives et Bases de l’Éducation no 
9.394/96. Dans ces conditions, nous nous proposons d’analyser les conceptions 
théoriques et méthodologiques des professeurs C. A. P. en enseignement d’Arts et 
de l’Éducation physique et dans cette étude nous n’avons envisagé que les 
enseignants d’arts dans leurs multiples langages artistiques – la danse, la musique, 
le cinéma, le théâtre – c’est-à-dire, les méthodes audiovisuelles. Ainsi, nous 
analysons le chemin parcouru par les professeurs concernant la vie personnelle, 
académique bien que la vie socioculturelle et artistique de chacun, en tressant les 
savoirs académiques acquis à l’occasion de la formation et les connaissances 
pratiques, pour que nous puissions apercevoir au jour le jour les possibilités et les 
limites de la construction et de la reconstruction de la connaissance artistique dans 
les aspects théoriques et méthodologiques. Nous menons l’étude dans le parcours 
historique et les préceptes légaux de l’enseignemet d’Arts au Brésil en accentuant 
les habilités et les compétences développées par les professeurs dans ce rayon de 
connaissance. Nous prenons l’analyse de l’étude de cas à l’abordage de la 
recherche qualitative pour la récolte des données des interviews semi-structurées 
avec dix professeurs d’art qui apprennent au lycée et à l’observation in loco. Les 
résultats de la recherche conduisent aux changements dans le processus 
d’apprentissage d’Art, en mettant en évidence la contextualisation historique, les 
savoirs et les faits d’agir artistiques qui envisagent la proposition triangulaire d’Ana 
Mae Barbosa, cette proposition consiste à l’intégration de l’appréciation, de l’histoire 
de l’art et les faits d’agir artistiques et culturels. Parmi les langages artistiques vécus 
fréquemment par les professeurs, nous soulignons les arts visuels – le dessin, la 
peinture, les techniques mixtes. Par rapport à l’évaluation, les professeurs se servent 
des participations à des séminaires d’étude et la confection des portfolios en tant 
qu’une forme de stimuler la recherche par les apprenants. Il n’y a que trois 
professeurs du lycée travaillant dans un projet d’étude, les autres sont des 
enseignants d’école. 
 
Mots-clé: Formation de professeurs D’arts; enseignement pratique; langages 

artistiques; compétences et habilités. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A formação docente tem sido objeto de análise com relativa freqüência nos 

últimos vinte anos; no entanto, carece de novos olhares epistemológicos no campo 

da pesquisa sobre a formação de professores para o ensino de arte1. Dessa forma 

esta investigação diz respeito a um estudo de caso na área de formação de 

professores em serviço, vinculados às redes pública municipal e estadual de ensino, 

num curso de licenciatura na área de linguagens e códigos2, efetivada por um 

programa de formação docente, que atendia as prerrogativas legais da Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB para a década de 1997 a 2007 quanto à exigência de que 

“somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados em 

serviço.” (§4o do art.87 das Disposições Transitórias).    

A investigação trata do processo de formação docente de ensino em arte3 e os 

referentes paradigmas teóricos e metodológicos que dão suporte às práticas docentes do 

conhecimento artístico no cotidiano do espaço escolar, da sala de aula e noutros 

contextos, como museus, teatros, exposições e noutros espaços sociais de 

manifestações artísticas e culturais, onde possam atuar os professores – alunos4 

licenciados pelo programa de formação, em nível superior, de professores de nível médio 

em serviço, para atuação de 5a a 8a séries do ensino fundamental e para o ensino médio-

curso de formação de professores em serviço (doravante chamado de MAGISTER-UFC).  

Refletiremos sobre as contribuições desta formação na atuação dos professores 

egressos do curso MAGISTER-UFC, no que concerne ao ensino de arte, considerando 

que a formação possibilitou aos cursistas duas habilitações: uma na área de educação 

física escolar e a outra em arte-educação. Essas foram as motivações que nos fizeram 

debruçar e investigar as práticas docentes do ensino de Arte. 

                                                           
1
 Utilizaremos a letra “A” para designar o ensino de arte e artes ao referir-nos as linguagens artisticas, 

segundo a orientação de Barbosa (2002) que designa a arte como área do conhecimento e artes para 
as artes em geral. 
2
 Linguagens e códigos consiste em nomenclatura usada pelos parâmetros curriculares do ensino 

médio (BRASIL, MEC, 2000), reconhecendo a língua oral e escrita como um sistema de 
representações significativas,  que interagem com a história  da espécie humana desde as linguagens 
verbais, icônicas, corporais, sonoras e formais, abrangendo a língua materna e estrangeira, a 
literatura, as  linguagens artísticas e tecnológicas. 
3
A Lei N

o
 9.394/96 denominada L.D.B.em seu art.26 § 2

o
 utiliza o termo arte, ao referir-se ao ensino 

das diferentes modalidades artísticas legitimando a arte como área do conhecimento obrigatória em 
toda a educação básica. 
4
 Professores-alunos – linguagem utilizada por tratar-se de professores em formação inicial e 

continuada. 



 

 
10 

O interesse pela temática firmou-se das vivências e convivências com o 

universo das artisticidades5 até onde foi possível, como profissional da educação, 

participando das redes privadas e públicas e também das vivências com o universo 

artístico, desde tenra idade. O senso estético, o gosto pelas artes populares e 

eruditas deu-se pela convivência com a linguagem musical dos familiares que 

construíam artesanalmente, instrumentos musicais de cordas e onde todos ouviam 

os sons produzidos pelo banjo, violão e cavaquinho.  

Assim, as aprendizagens artísticas foram tecidas a partir da formação familiar 

seguida da universidade, locus dos saberes sistematizados. Segundo Thompson 

 

[...] por meio da história as pessoas comuns procuram compreender as 
revoluções e mudanças porque passam em sua própria vida, de modo 
especial a história da família pode dar a um indivíduo um forte sentimento 
de uma duração muito maior de vida pessoal, podendo ir além de sua 
própria morte. (2002, p. 21). 

 

O universo da artisticidade foi vivenciado em suas mais diferentes 

manifestações lá em Quixeramobim. Nos meados dos anos setenta não havia 

televisão, a ludicidade6 infantil era manifestada por um universo cultural riquíssimo, 

permeado pela contação de histórias de “Trancoso”7, pelas brincadeiras de rodas, as 

cirandas, esconde-esconde, bandeirinhas, bilas, bolas de meia, cair no poço, 

triângulo, petecas, boca de forno, adivinhações e trava-línguas. As histórias de 

Trancoso eram horripilantes e diversificadas; dos repertórios registrou-se o 

lobisomem, a “perna cabeluda”, assombração, homem de chapéu de couro, que 

nunca se viam, mas que, segundo os avós, moravam num dos quartos da casa 

deles, por isso ninguém se atrevia a satisfazer tal curiosidade! 

Os banhos no açude da “comissão” eram a brincadeira predileta, porém a 

recomendação dos pais é que não podia pular de uma pedra misteriosa, conhecida 

por “pedra do padre”. Contava-se que nesta pedra morrera um padre afogado, e que 

                                                           
5
 Relativo às diferentes manifestações artísticas do ser. Para Eco (1968),  a artisticidade é o elo que 

aproxima as civilizações, associando valor artístico e valor específico responsável pela renovação do 
gosto nos mais diversos âmbitos da vida, desde a decoração, artes gráficas, desenho industrial, até 
as artes de massa. 
6
 Segundo Morin (2004) vem do latim ludens que significa jogo, brincadeira; evolui nos séculos XVII e 

XVIII, característica básica da natureza humana (Homo Ludens, Homem que se diverte) diz respeito 
ao prazer, a emoção. 
7
 São narrativas orais, breves e espontâneas, podendo ser histórias autênticas, lendárias ou 

inventadas, recebe o nome de histórias ou contos de trancoso em homenagem ao escritor português 
Gonçalo Fernandes Trancoso, que, no século XVI (1580), escreve sua obra Contos & Histórias de 
Proveito & Exemplo. (Fonte: http://www.geocities.com/ hugo_xavier/g_f_trancoso.html)              

http://www.geocities.com/%20hugo_xavier/g_f_trancoso.html
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puxava pelas pernas de quem lá fosse, até afogá-los. Esse era o argumento para 

tentar inibir às crianças de irem tomar banho nesta parte mais funda do açude.  

Ao cair a tarde havia nas calçadas os momentos de prosa e a leitura do 

cordel, eram versos rimados, que narravam a valentia dos vaqueiros, do bando de 

lampião, de dona Guidinha do poço, que era uma mulher rica, latifundiária, que traíra 

o marido e mandou matá-lo, e morrera louca a vagar pelas ruas da cidade pedindo 

esmolas; e ainda do beato Antonio Conselheiro8, que por desacordo entre este e a 

mulher, vestira-se de homem e convidara o filho para flagrar a traição. Confundido, 

matara a mãe vestida de homem, pensando ser o amante da mulher. Conta-se que a 

partir daí fugira e mais tarde constituído o Arraial de Canudos no interior do Estado 

da Bahia. Sobre este episódio não encontrou-se nada registrado que confirmasse 

estas suposições ouvidas quando criança. 

 Segundo Geertz, o sentimento de um povo é transmitido pela arte e pelos 

diferentes segmentos da cultura “na religião, na moralidade, na ciência, no comércio, 

na tecnologia, na política, nas formas de lazer, no direito e até nas formas que 

organizam sua vida prática e cotidiana” (1997, p.145), neste pensamento apoiava-se 

a narrativa como forma de vivência cultural e artística. 

Nessas vivências do imaginário popular havia uma mesclagem entre a 

realidade e a ficção que, através delas as tradições, os valores morais e sociais 

eram perpassados às futuras gerações, conforme evidenciam estes relatos: as 

meninas eram educadas para serem esposas submissas e dedicadas ao lar, às 

mulheres tinham diferentes formas de comportamentos; nunca era permitido a fala, 

nem tampouco brincar juntos com os meninos; dormia-se cedo, não se andava 

sozinha por causa do rabo de burro que era um homem sedutor e atraía suas 

                                                           
8
 Nascido em 1830 em Quixeramobim, aos 25 anos foge de sua cidade devido a dívidas da família e 

peregrina durante 20 anos, onde casa-se em Sobral, com Brasilina Laurentina de Lima, e atua como 
professor e advogado prático. E ao ser traido pela mulher continúa sua penegrinação, em Santa 
Quitéria, Ipu, Guaraciaba do Norte na Serra da Ibiapaba,seguindo para a região do Cariri (CE), até 
chegar ao sul da Bahia, na localidade de Belo Monte, fundando o Arraial de Canudos, juntamente 
com diferentes grupos sociais, fanáticos, jagunços e sertanejos, defendiam uma sociedade igualitária, 
justa, opondo-se aos latifundiários, negando-se a pagar impostos, roubando dos ricos e distribuindo 
aos pobres, recebendo o apelido de “Bom Jesus”. Por seus posicionamentos contrários à ordem 
estabelecida, a comunidade de Canudos sofre quatro ataques do exército, vencendo três e sendo 
derrotado em 1897, sob o comando de Prudente Moraes.Foram  massacrados milhares de 
combatentes, entre velhos, jovens, crianças e mulheres, resultando em mil mortos e quatrocentos 
prisioneiros. A cabeça de Antônio Conselheiro foi cortada e levada para a Faculdade de Medicina de 
Salvador, cuja ciência da época queria examinar-lhe para descobrir traços de loucura, demência do 
seu fanatismo, que  supunham originado pela mistura das raças. (Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antônio_Conselheiro. Acesso em: 18 jul. 07) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antônio_Conselheiro
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vítimas pelo “olhar de boto”9, segundo nos contavam, este homem sedutor era muito 

falante, parecia ser comunista. Sim, comunista era algo demoníaco; como não se 

sabia que tratava de um partido político de esquerda, fundamentado nos preceitos 

de Marx, Engels e Lênin, de bases socialistas, perseguidos pela Ditadura Militar de 

1964, por seus ideais de justiça social e numa sociedade onde não fôssemos refém 

do capitalismo. O certo é que se tinha medo, tão grande... que dava um frio na 

barriga. Porém, nunca se soube de ninguém que tenha sido pego por tal homem de 

olho de boto e tampouco comunista! 

Ao entardecer as pessoas sentavam nas calçadas para trocarem prosa10, ali 

tudo era coletivo. As alegrias, as tristezas, tudo parecia que naquele convívio, as 

regras eram mais coletivas do que individuais; o respeito ao outro estava no olhar, 

no riso e na força da palavra. Era pela palavra que se conhecia a hombridade de 

uma pessoa. A ética, o respeito ao outro significava parte da cultura daquela gente 

simples. Segundo Santaella (2003, p.30), a cultura pode ser comparada a duas 

metáforas: a da vida e a da mistura. Na vida, a cultura tende a crescer, desenvolver-

se, proliferar-se à medida que as complexidades se apresentam, quanto à mistura, 

do referido autor nos diz: “se a cultura é a morada do espírito, então cultura é 

mistura,” de interações das pessoas com o habitat, ou seja, ambiente natural e 

social, crenças, modos padronizados de cultura, técnicas, valores, hábitos, tradições 

e demais elementos históricos e sociais legados pela humanidade. 

As culturas do cotidiano traziam a tradição do bumba-meu-boi conduzido pelo 

mestre Piauí11, das cantorias, das vaquejadas, das festas juninas, principalmente as 

do padroeiro Santo Antonio, a cidade era invadida por um clima de festejos, animada 

pelo circo, o parque com sua roda gigante, as quermesses com seu partido azul e 

encarnado, que saudades [...] Da rádio difusora que nos ofertavam músicas de 

                                                           
9
 Lenda amazônica. O boto transforma-se em um homem bonito e forte, vestido de branco, bronzeado 

e perfumado que convida as moças para dançar e depois as seduz; esconde um segredo, que é um 
buraco na cabeça, por onde respira, por isso sempre usa chapéu. As mães alertavam suas filhas para 
tomarem cuidado com flertes de belos rapazes. Por detrás deles poderia estar a figura do Boto, um 
conquistador de corações, que poderia engravidá-las e abandoná-las. Servia de pretexto para 
justificar a gravidez sem casamento. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Boto. Acesso em: 20 jul. 07) 
10

 É uma narrativa, cujo texto não tem forma estabelecida, pode apresentar-se em forma de romance, 
conto ou novela, ou mesmo conversa informal, da cultura popular de tradição oral (Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prosa. Acesso em: 20 jul. 07). 
11

 Mestres da cultura, título criado por uma Lei Estadual, N
o
 13351 (Secult – CE), garantindo o registro 

dos mestres como “tesouros vivos” da preservação da memória cultural do nosso povo, transmitindo 
às gerações futuras o saber e a Arte. Mestre Piauí, cujo nome é Antônio Batista da Silva, natural de 
Quixeramobim, é titulado pela tradição cultural do Boi do Reisado, folguedo natalino que narra a vida 
do boi, morte e ressurreição, homenageando a vida do sertanejo.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prosa.%20Acesso%20em:%2020%20jul.%2007
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“alguém para outro alguém” e as crianças tentavam descobrir onde estava este 

“alguém” e nunca descobríamos nada. Este convívio cultural nos faziam felizes e 

fortalecia a nossa identidade pessoal e cultural.  

Nos meados dos anos sessenta e setenta não havia escola de Educação 

Infantil, era costume as crianças alfabetizarem-se em casas de professoras 

particulares, como não tinha-se dinheiro para pagamento, cabia aos avós este ofício 

de ser a nossa primeira professora. Ensinava-se com uma cartilha de ABC, às vezes 

com rigidez e noutras em situações bem cotidianas. 
 

O processo de alfabetização trazia à memória situações de práticas 

pedagógicas de cunho tradicionais, como: a repetição, o soletramento, e a cópia, ao 

mesmo tempo posturas informais, e outras memórias sobre este processo. Para 

Certeau, “a memória é tocada pelas circunstâncias, como o piano que produz sons 

ao toque das mãos. Ela é sentido do outro e por isso se desenvolve também com a 

relação.” (1994, p.163). Das relações e circunstâncias de que nos fala o autor 

lembramos do balanço da rede, da cartilha de ABC, nas mãos da avó professora e 

das bonecas de pano, por ela confeccionada.  

 Noutras circunstâncias, sentadas na espreguiçadeira, ao lado das almofadas, 

das rendas de bilros, recordamos das práticas informais de aprendizagem de leitura 

no aconchego do colo da avó, que nos repreendia pelo barulho com os bilros a 

misturar as linhas, e como punição, mandava-se cobrir as letras do alfabeto, lá na 

mesa, tarefa que não agradava. 

A avó atuava como professora e no sentido da educação formal, identificada pelo 

conhecimento sistemático, acadêmico, contrário a nossa compreensão de educação 

como processo permanente e dialético inerente à natureza humana; permanente 

porque o “aprender” não cessava, e nem o ensinar, por estarem em constante interação 

uns com os outros, numa troca mútua de conhecimentos e dialética, pela dinâmica do 

inacabamento, do está sempre em construções e reconstruções. 

 Ao nascer organizou-se em sociedade, e evoluiu-se historicamente por 

milhares de anos, acumulando conhecimentos e aprendizagens, que se transformam 

pela riqueza cultural das individualidades de cada povo, de cada ser. Ao conjunto de 

costumes, linguagens, religião, crenças, ritos e outras formas de manifestações 

sociais, chamam de educação, compreendida em seu sentido amplo, ou seja, as 

formas da aprendizagem sistemática e assistemática, que permitiu assimilar os 

conhecimentos produzidos e transmitidos historicamente no seio social. 
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 Acredita-se que não há pessoas educadas e não educadas, ninguém é desprovido 

de conhecimentos, saberes e experiências. “As sabedorias partem da ignorância”, é 

Freire (1979), que nos chama à reflexão, seu pensamento reflete uma compreensão de 

educação pela igualdade, pela horizontalidade entre as pessoas baseada na 

dialogicidade, no respeito ao outro, na democracia, na comunicação e na integração, e na 

socialização com o próximo, em consonância com estas idéias balizamos, nosso 

pensamento ao de Brandão: “a educação do homem existe em toda parte e, muito mais 

do que a escola, é o resultado da ação de todo o meio sociocultural sobre os seus 

participantes. É o exercício de viver e conviver o que educa.” (1979, p. 47).  

Essas premissas foram necessárias no sentido de destacar o papel das mães 

na formação pessoal e profissional da pesquisadora incentivando ao estudo. Para 

elas, estudar era decência, dizia, “se estudássemos jamais iríamos trabalhar em 

serviços pesados”, uma vez que tinha profissão de lavadeira. O estudo, segundo 

compreendia, era “a riqueza dos pobres”, e que a educação era “um tesouro que 

jamais seria roubado, era uma herança para o resto da vida.” Diziam que iam ser 

professores, cientistas ou doutores. Esta compreensão é reafirmada por Bourdieu 

(1996, p.22) como sendo o “capital cultural” uma das estruturas que delineia a 

posição que ocupa o indíviduo no espaço social, no habitus que segundo o autor “é 

um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas, princípios 

geradores de práticas distintas e distintivas.” 

O desejo de mãe começa a realizar-se quando acreditou-se que ensinar no 

MOBRAL, Programa Brasileiro de Alfabetização, projeto do governo brasileiro, criado 

pela Lei No 5.379, de 15 de dezembro de 1967, propunha a alfabetização funcional 

de jovens e adultos, contrapondo-se a proposta libertadora de Paulo Freire, não 

oferecendo formação crítica que capacitasse ao verdadeiro exercício da cidadania. 

Mais tarde este programa foi extinto por não atingir um nível aceitável de 

alfabetização ou letramento, e devido à recessão econômica iniciada nos anos 80, 

pois demandava altos recursos para se manter e seus programas foram 

incorporados pela Fundação Educar.12
 

                                                           
12

 A Fundação Educar criada em 1985, passou a fazer parte do Ministério da Educação. Ao contrário 
do Mobral, que desenvolvia ações diretas de alfabetização, exercia a supervisão e o 
acompanhamento junto às instituições e secretarias que recebiam os recursos para execução de 
seus programas. Essa política teve curta duração, pois em 1990 – Ano Internacional da Alfabetização 
– em lugar de se tomar a alfabetização como prioridade,o governo Collor extinguiu a Fundação 
Educar, não criando nenhuma outra que assumisse suas funções. 
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Neste contexto histórico foram marcantes as lembranças desta experiência de 

professora “menina” que alfabetizava adulto; relembra-se que os alunos adoravam 

realizar jogos teatrais, era por meio da representação teatral, que podiam falar do 

cotidiano, expressar suas alegrias, tristezas e demais tramas do cotidiano. Aos jogos 

teatrais chamavam-se de dramas.13 Certa vez alunos apresentaram uma peça teatral 

cujos personagens, um matuto analfabeto e letrado, discutiam sobre a educação 

formal e não formal: aquele que  sabia ler e escrever achava-se superior ao outro 

que dizia nada saber. Era interessante vê-los representando suas próprias histórias 

de vida e, mais ainda, reconhecer que não há pessoas desprovidas de 

conhecimentos, embora diferentes todos temos conhecimentos. 

 Alguns aprenderam além da mera repetição de palavras desconectadas da 

realidade social daqueles alunos, outros somente a desenharem seus nomes, pois 

era a escrita, ali compreendida como um aspecto meramente mecânico, apreendido 

pela repetição, àqueles que já tinham domínio da leitura e da escrita chegavam até a 

escreverem cartas para os parentes.  

Experimentava-se com os alunos diferentes maneiras de aprender a ler, a 

escrever, e a desenvolver o senso estético, ainda que fosse de forma incipiente 

pelas danças populares da quadrilha, do reisado, pelas texturas das colagens, da 

pintura com tinta feita com a seiva retirada das folhas, flores e da semente de 

urucum. Até o papel era escasso, por isso levava-se papel de embrulho bem 

estirado com o ferro de engomar à brasa para os alunos exercitarem à escrita, antes 

de passarem a limpo para o caderno, pois segundo a coordenação não podiam ficar 

borrados e nem sujos. Essa era uma forma de deixá-los à vontade sem medo de 

errar e de assim adentrar no mundo da imaginação, da descoberta, da criatividade. 

Acreditava-se em um planejamento, era recebido pronto para executar de 

qualquer maneira. Os alunos não estavam ali para brincar e sob a alegação de não 

ter idade para ser professora, fora dispensada. Mesmo assim, a trajetória como 

professora particular incluía escrever cartas para as pessoas da rua, assim ganhava 

elogios e dinheiro para ajudar nas despesas da casa. 

Este era um cenário educacional de cunho tecnicista, instituído pela Lei 

No 5.692/71 e depois com o curso de pedagogia, com habilitação em supervisão 

escolar, na formação de nível superior, foi escolhida dentre quatro habilitações: 

                                                           
13

 Teatro dramático ou cômico onde as crianças narravam experiências cotidianas, utilizando a 
brincadeira pelo teatro improvisado. Muitas vezes os adultos também participavam dos dramas. 
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supervisão, inspeção, administração e orientação escolar. E é neste momento 

histórico, de avanços de idéias liberais capitalistas, dentre estas a produtividade, o 

lucro, o modelo social individualista, que a educação passa a ser a via de execução 

dessa política adotada em todo país, legitimada pela L.D.B. No 5.692/71, cuja 

concepção taylorista de divisão social do trabalho representava uma proposta 

educativa, à serviço do capitalismo. Este modelo econômico visa somente as mais 

requintadas formas de acumulação do capital, e ali implantando-se, reprimia-se o 

anseio da sociedade civil por mais vagas nas universidades e nas escolas. Esta 

ótica favorecia as implantações das multinacionais no país e a educação seria seu 

sustentáculo, produzindo mão-de-obra barata dentro da escola, das universidades e 

outros centros de formação educativa. 

O modelo tecnicista de educação, segundo revela Saviani “buscou planejar a 

educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as 

interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência.” (1999, p.24). E 

estas mudanças se refletem no ensino de arte, cuja disciplina adota um caráter de 

práticas utilitaristas, esvaziadas de significados para a formação cultural e 

fortalecimento da identidade dos nossos cidadãos. 

No estágio do curso de pedagogia, foi iniciada a caminhada como professora 

formadora de professores do curso de pedagogia de uma Universidade Estadual na 

região Norte do Estado do Ceará – UVA, no município de Sobral. Além de 

professora das disciplinas pedagógicas, teve atuação nas de artes.14 

O mundo da imaginação, do lúdico, ou seja, do faz de conta esteve presente 

em todos os momentos dessa prática educativa, como professora de educação 

infantil e das séries iniciais do ensino fundamental. É pela descoberta das cores, das 

imagens, dos sons, dos movimentos corporais, e das representações simbólicas, 

que foi despertado nas pessoas a cultura lúdica, que para Brougère (2000),“à 

iniciativa lúdica da criança, deve corresponder, em outros momentos, a iniciativa 

educativa do adulto,” neste pensamento revela o autor que a cultura lúdica é 

apreendida desde à infância no contexto social onde se efetivam as interações,  

construções e reconstruções das aprendizagens . 

                                                           
14

 Na  proposta curricular do  curso de graduação em Pedagogia da UVA (universidade Estadual Vale 
do Acaraú) são ofertadas no Núcleo de Movimentos Sociais duas disciplinas: Educação, Corpo e Arte 
e Arte –Movimento. 
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Então, como professora do curso de pedagogia participou das discussões 

entre as universidades e entidades responsáveis pelo ensino básico em torno da 

formação docente, intensificando com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases para 

a Educação Nacional No 9.394 de 20 de dezembro de 1996, no título VI, Artigo 60 a 

66, que estabelece as diretrizes gerais e os níveis mínimos de habilitação para o 

exercício docente na educação básica15 e conclama que a formação mínima para os 

professores lecionarem na educação seja efetivada em nível superior, em 

consonância com as metas estabelecidas pelo Plano Decenal de Educação.16   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei No 9.394/96 institui o ensino de 

arte como área do conhecimento e componente curricular obrigatório na educação 

básica, portanto em todas as modalidades de ensino, na educação infantil, no ensino 

fundamental e no ensino médio.  

No entanto, este avanço da lei, no que concerne aos aspectos legais, não tem 

tido mudanças significativas nas práticas educativas vigentes no ensino de arte, no 

cotidiano das escolas, considerando o que revela esta investigação. A causa é o 

déficit da formação docente, nas áreas específicas do ensino de arte, bem como a 

falta de investimentos das políticas públicas para este ensino, conforme revela esta 

pesquisa e reafirmando outras investigações realizadas por Barbosa (1996), Fusari 

(1993) e Biasoli (1999) e Iavelberg (2003), além de Duarte Jr (1988,1994). 

 A problemática da formação docente do educador, necessita do ensino em 

artes conforme recomendações das diretrizes curriculares emanadas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, estabelecendo que sejam trabalhadas nas 

escolas, e em toda a educação básica as diferentes linguagens artísticas: dança, 

música, teatro das artes visuais e audiovisuais. Destarte, isto nos traz outras 

indagações: de que formas podem cumprir estas exigências se há um déficit de 

professores licenciados para este ensino em todo o Estado do Ceará? 

Tem-se um limitado número de cursos de licenciaturas para a formação do 

professor em arte. Na UFC (Universidade Federal do Ceará), somente em 2006 

teve-se a primeira turma de licenciatura em educação musical, na UECE 

                                                           
15

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N
o
 9394/96, a educação básica 

compreende a educação infantil, ensino fundamental e médio. (art.26,capítulo VII da referida L.D.B.) 
16

 Década da educação: período de 1997 a 2007. Quando da reunião em Jomtien, Tailândia, diversos 
organismos internacionais, como UNESCO, BIRD, BID, ONU, e outros países convocados discutem à 
pobreza mundial e a educação, como alternativa para superar os atrasos tecnológicos e amenizar as 
desigualdades sociais. Assim, foram traçadas metas e os pilares da educação: aprender o saber, 
aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver. 
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(Universidade Estadual do Ceará), apesar de sua interiorização por vários 

municípios do estado, apenas na sede, em Fortaleza, tem um curso de graduação 

com licenciatura em música (desde 1980) e a especialização lato sensu na área de 

metodologia do ensino em artes (desde 1998); além disso, existe o CEFET, que tem 

um curso de artes plásticas e artes cênicas, desde 1994. Na Universidade do Vale 

do Acaraú (UVA) e na Universidade Regional do Cariri (URCA), ambas estaduais 

(Região norte e sul do estado, respectivamente), não se têm nenhum curso nessa 

área. No CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica) são oferecidos cursos 

de formação tecnológica nas áreas de artes plásticas e artes cênicas; portanto, são 

cursos técnicos que não que não têm foco na formação pedagógica do professor de 

arte, para o exercício do magistério neste ensino. 

Diante do exposto, sobre a precariedade de cursos específicos para o ensino 

em arte, afirma-se de forma incisiva que as especificidades das linguagens artísticas 

não estão sendo trabalhadas em função da carência de professores deste ensino. 

Além disso, acredita-se que por mais competências e habilidades que um professor 

adquira sobre as linguagens artísticas, existirão os limites da formação generalista, 

que se encerram na questão das especificidades e singularidades que cada área 

artística apresenta, sejam referentes às artes cênicas, danças, música, artes visuais 

ou audiovisuais.  

É reconhecida a importância das artes, identificando características 

inerentes às linguagens artísticas nas áreas de artes visuais, dança, música, 

teatro e audiovisuais. Estes saberes culturais e estéticos são de extrema 

relevância para a formação docente e conseqüente desempenho social e 

formação do senso estético dos educandos, enquanto todos os cidadãos devem 

vivenciar experiências para a construção dos saberes culturais com o mundo da 

sensibilidade, da ética e da estética.  

A Proposta Curricular do Magister aqui vivenciada, contempla uma 

formação geral, atendendo as exigências legais e valorizando os saberes das 

experiências dos professores em formação, sem, no entanto perder as 

referências individuais das especificidades destes conhecimentos e a formação 

integral destes professores, o que nos conduz às idéias de Read  “Na educação 

pela Arte os conteúdos se fundem naturalmente uns aos outros tornando 

qualquer divisão arbitrária” (2001, p.79). 
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Tem-se, então, como foco desta pesquisa, a questão nodal da formação do 

educador em serviço para o ensino de artes, que possa atender as diferentes 

linguagens artísticas recomendadas pelas diretrizes curriculares nacionais, sem, no 

entanto deixar-se enclausurar por diretrizes que possam homogeneizar o ensino de 

arte, levando em conta as diferentes idiossincrasias culturais de um país 

multifacetado na sua formação étnica, como é o caso particular do nosso país. 

Dessa forma, faz-se necessário traçarmos o perfil sociocultural destes 

professores com o intuito de conhecer estes profissionais responsáveis pelo 

processo de ensinar e aprender os saberes de arte. Como os professores efetivam a 

construção e a reconstrução dos conhecimentos artísticos enquanto manifestações 

culturais diversificadas no contexto histórico e social? De que forma a escola e as 

instituições formadoras destes professores sistematizam em suas propostas 

curriculares, os saberes culturais e artísticos, produzidos socialmente? Que critérios 

legitimam os conhecimentos populares e eruditos, sistematizados em forma de 

conteúdos a serem trabalhados no cotidiano da sala de aula e na escola? 

            Assim, como todo modelo de gestão autocrática imposta e verticalista, 

estabelecida por diretrizes que não emanam das bases sociais e culturais do 

cotidiano escolar trazem todo o ranço da fragmentação daqueles que pensam 

propostas para serem executadas “a ferro e fogo” por outros. A formação realizada 

no MAGISTER-UFC ainda não consubstanciou todas as incidências efetivas dos 

necessários discursos que firmam ensino de arte, reveladas por práticas de 

significados, uma vez que nenhuma formação, por mais criteriosa que seja em suas 

propostas curriculares, poderá abarcar tantas especificidades de conhecimentos. 

Pode-se afirmar que, mesmo tendo em comum o caráter subjetivo dos 

conhecimentos inerentes ao mundo das emoções, da sensibilidade, da ludicidade e 

artisticidade, não é possível negar as singularidades na produção e fruição dos 

conhecimentos pertinentes as diferentes linguagens artísticas e suas formas de 

construções e reconstruções de seus fazeres e saberes. Portanto, transformar 

práticas docentes exige um esforço que vai além dos aspectos legais instituídos 

mudança na realidade, requer a compreensão do tempo, da cultura enquanto 

componentes históricos e dialéticos.  

Uma formação docente em artes que contemple as especificidades dos 

saberes culturais e artísticos é sem dúvida um grande desafio das universidades e 

dos Centros de Formação Docente enquanto instituições acadêmicas imbuídas da 
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sistematização dos conhecimentos empíricos e científicos socialmente construídos 

no decorrer do processo histórico e social. A arte, como conhecimento sensível-

cognitivo, apresenta suas peculiaridades que estão além do domínio dos saberes 

artísticos, do fazer, ou seja, da produção e fruição desses saberes.  

Destacando que uma das peculiaridades deste ensino é a própria 

fragmentação desses conhecimentos em linguagens específicas dos conhecimentos 

sonoros, plásticos, corporais, representações visuais e audiovisuais, considerando 

que os saberes artísticos possui diferentes formas de apropriação, de produção e 

manifestações sociais emanadas das experiências e saberes eruditos e populares. 

 Diante do panorama apresentado, a relevância da pesquisa no âmbito da 

formação do professor em serviço surge da compreensão da formação de um 

educador que atenda os grandes desafios do ensino e aprendizagem em arte, e 

não somente para atender as demandas e ou as propostas de ensino sugeridas 

pelos órgãos oficiais, traduzidas na legislação, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997) e diretrizes, emanadas pelas demais instituições responsáveis 

pela Educação. 

           A Universidade Federal do Ceará efetiva, assim, pelo MAGISTER, no período 

de 2000 a 2004, sua função de transformação social, abrindo suas portas à ousadia, 

à formação docente em serviço. Acredita na possibilidade da formação do educador 

crítico, capaz de interferir no seu campo de trabalho, na sala de aula, pela interação 

entre o fazer, o pensar e o agir, através da pesquisa que configura a singularidade 

dos homens e mulheres como os únicos seres da natureza capazes de conceberem 

suas ações antes de executá-las. 

           Dentre os diversos cursos inovadores de formação docente presentes no 

cenário educacional, esta pesquisa diz respeito à investigação do programa de 

formação de professores conhecido popularmente por MAGISTER, pela consistência 

de suas propostas e princípios teórico-metodológicos necessários à formação do 

profissional imerso na sociedade capitalista, em desenfreada transformação 

científica e tecnológica. Em consonância com o exposto, remete-nos aos 

posicionamentos de Kuenzer que diz da necessidade das universidades reverem, 

“sem perder a clareza de suas funções e sem abrir a mão de sua autonomia, a 

Universidade precisa superar a timidez de expor-se e o medo de corromper-se.” 

(1994, p. 57). 
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Ou a Universidade articula-se a esse processo de produção do 
conhecimento novo que ocorre fora dela, no âmbito das relações sociais, ou 
ela cristaliza-se como guardiã e reprodutora do saber retificado. Colocar a 
questão desta forma significa reconhecer que a relação com o sistema 
social, em geral, e particularmente com o sistema produtivo, é uma via de 
mão dupla. Assim como a Universidade produz pesquisa e forma recursos 
humanos qualificados para nele atuar, é através dessa articulação que os 
seus docentes terão oportunidade para se qualificar continuamente 
(inclusive para rever sua qualificação) que os currículos poderão ser 
questionados e re-adequados, que os problemas de pesquisa e as 
propostas de extensão poderão ser redefinidas, enfim, que a função social 
da Universidade poderá ser continuamente avaliada. 

 

A partir deste enunciado o programa de formação docente Magister-UFC 

atende a este apelo social no que concerne ao quadro precário da formação 

docente, para o ensino de arte, partimos do pressuposto da análise empírica, nos 

remetendo a diferentes indagações sobre as práticas educativas em artes que são 

vivenciadas nas escolas de Educação Básica no Ceará. 

Neste contexto de contradições sobre o ensino de arte, busca-se identificar as 

concepções teóricas e metodológicas permeiam as práticas educativas deste ensino. 

E também, analisar as propostas curriculares vivenciadas pelos professores em suas 

práticas, emanadas dos órgãos institucionais, dentre estas a Lei de Diretrizes e 

Bases, os parâmetros curriculares,pareceres e as matrizes curriculares para o 

ensino fundamental e médio oriundas das secretarias para serem vivenciadas nas 

escolas, com o intuito de atender a formação coerente e consistente dos educandos. 

Diante de uma estrutura social competitiva, dos apelos midiáticos do mundo 

globalizado, no que refere aos aparatos tecnológicos, o sistema educacional exige 

do educador para o ensino de artes inúmeros desafios, dentre eles os 

conhecimentos sobre a cultura erudita e popular, diferentes habilidades e 

competências nas linguagens artísticas e que estes conhecimentos sejam 

incorporados as vivencias do seu cotidiano, ser participante, crítico e co-responsável 

nas aprendizagens dos alunos, ter compromisso ético com a cultura da solidariedade 

e da cidadania dos educandos. Para que os educadores atendam a estes anseios 

compreendemos que a formação é permanente, contínua, portanto não é somente a 

formação acadêmica, que dará suporte para a melhoria do desempenho profissional, 

nem tampouco da melhoria da qualidade de ensino. 

A organização do trabalho educativo em artes, ou seja, o processo de ensino 

e aprendizagem, os recursos teóricos e metodológicos das práticas de ensino em 

artes dos professores-alunos egressos do curso de linguagens e códigos, efetivados 
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pelo programa MAGISTER-UFC são intrínsecos ao próprio curso e interfere na ação 

docente realizada em sala de aula pelo professor-aluno, considerando que a 

construção dos saberes também se faz na caminhada, na dialética histórica da 

construção e na reconstrução dos saberes e fazeres artísticos. 

A proposta de formação do curso de linguagens e códigos para o ensino de 

arte no programa MAGISTER balizou a proposta curricular na unidade entre o fazer, 

o pensar e o sentir, na construção do conhecimento artístico e estético na formação 

dos professores-alunos. Em síntese, fundamenta-se na pesquisa como princípio 

científico, que possibilita descobertas e conduz os educadores a refletirem 

continuamente sobre sua práxis pedagógica. Neste aspecto, ancoramos a 

importância da pesquisa no que nos diz o pensamento de Gatti: 

 

Desde que o ato de educar seja o ponto de partida e o ponto de chegada da 
pesquisa. Quando a educação – qualquer que seja a maneira de a 
concebermos – mostra-se como o centro de referência da pesquisa, é foco 
do conhecimento, o elemento integrador e norteador das pistas que 
percorremos para buscar uma maior compreensão dos atos de educar e ser 
educado, suas funções, seu contexto, suas conseqüências. (2002, p. 14). 

 

As questões do processo de formação docente para o ensino de arte, em 

particular neste estudo de caso MAGISTER-UFC, envolvem as experiências 

sócioculturais e estéticas dos professores participantes desta pesquisa, na qual 

partiu-se do pressuposto da análise empírica, nos remetendo a diferentes 

indagações sobre as práticas educativas em arte que são experienciadas pelos 

professores nas escolas de Educação Básica no Ceará, das redes municipais e 

estadual de ensino, lócus de trabalho destes professores: 

 

 De que maneiras organizam seu trabalho docente para vivenciarem na Escola, 

na sala de aula e em outros espaços de vivências artísticas? 

 De que forma as concepções teórico-metodologicas traduzidas nas propostas 

curriculares desta formação docente, no curso de linguagens e códigos, 

especificamente no ensino de artes, incide sobre a construção e reconstrução 

conceitual e metodológica dos professores, em suas práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola e no espaço da sala de aula? Quais conhecimentos e 

concepções teóricas subjazem a essas práticas?  
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As possibilidades e limites apresentados na formação docente para o 

ensino de artes, de professores em serviço, bem como as formas de 

organização do trabalho pedagógico para o ensino de artes no cotidiano escolar 

nortearam o desenvolvimento desta investigação. Apontou-se respostas a partir 

das análises sobre os processos de formação inicial e continuada dos 

professores, do conhecimento, das experiências estéticas, culturais e artísticas, 

das concepções teóricas e metodológicas expressas em habilidades e 

competências nas diferentes linguagens artísticas das ações pedagógicas 

desenvolvidas no cotidiano escolar. 

Nesta pesquisa desenvolveu-se os seguintes objetivos: 1o analisar o 

desenvolvimento e as formas de elaboração do trabalho pedagógico de artes, as 

formas de articulação entre a teoria e a prática realizadas pelos professores nas 

linguagens de dança, música, teatro, artes visuais e áudiovisuais e os demais 

conhecimentos desenvolvidos no processo de ensino em Artes egressos do curso de 

Licenciatura em Linguagens e Códigos, MAGISTER-UFC., a partir de um perfil 

sociocultural desses professores, destacando características pessoais, acadêmicas 

e profissionais em relação às linguagens artísticas em que atuam; 2o investigar as 

concepções teóricas e metodológicas e os componentes curriculares presentes no 

processo de formação continuada de professor, a partir da formação docente 

MAGISTER-UFC, especificamente no curso de Linguagens e Códigos na área 

específica de arte, considerando-se o caráter emergencial dessa formação; 3o 

identificar as contribuições, as possibilidades e limites da ação docente dos 

professores de artes formados pelo MAGISTER-UFC no que diz respeito à 

elaboração, à execução do trabalho educativo em artes diante das propostas de 

ensino de artes emanadas pelos PCN, CNE, CEC, SEDAS, SEDUC, CREDES e 

Secretarias as quais estão vinculados.  

Recorreu-se como suportes teóricos e metodológicos para respaldar os 

estudos da pesquisa os autores: Hernandez (2000), Vygotsky (1999), Dewey (1993), 

Bosi (2000), Eisner (1987), Piaget, Ostrower (1998), (1988), Read (2001), Fischer 

(1993), Morin (2005), Duarte Jr. (1994), Fusari (2001), Meirieu (2005) Barbosa 

(1990) Iavalberg (2003, Meirieu (2000), Charlot (2005), Bourdieu (1996), Tardif 

(2002), Nóvoa (1992), Shon (2000). 
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1.1 A Pesquisa – Trilhando os Percursos Metodológicos 

 

A pesquisa investigou a formação docente do educador em artes, 

possibilidades, limites e contribuições de um programa de formação docente de 

professores em serviço, no curso de Licenciatura em Linguagens e Códigos na área 

específica do ensino de arte, conhecido por MAGISTER-UFC. Trata-se de um 

estudo de caso de abordagem qualitativa, onde analisam-se as concepções teórico-

metodologicas dos professores de Artes, incluindo a organização do processo de 

ensinar e aprender arte em suas linguagens da dança, do teatro, da música, das 

artes visuais e audiovisual, e a formação sociocultural e artística desses educadores 

egressos do curso de Linguagens e Códigos. 

Analisamos os limites e as possibilidades desta formação no que concerne à 

construção e reconstrução dos saberes e fazeres artísticos de forma crítica e 

reflexiva, conforme revelam os fundamentos da proposta curricular no que se refere 

ao perfil do professor a ser formado no curso, conforme declara o Manual Programa 

Magister-UFC: “Implementar a concepção de professor-pesquisador de sua prática, 

como veículo de reformulação de concepções, rupturas com percepções 

tradicionais, mudança das ações escolares e das práticas pedagógicas de sala de 

aula.” (2001, p.13). 

A elaboração do perfil sociocultural e artístico dos professores de artes, 

incluindo as características pessoais, acadêmicas e profissionais, nos permitiu tecer 

considerações em relação às linguagens artísticas em que atuam os protagonistas 

deste estudo, bem como analisar a proposta pedagógica de ensino em arte, no 

curso de Linguagens e Códigos no Programa de formação docente – MAGISTER-

UFC em função da construção e reconstrução das práticas desenvolvidas no ensino 

de artes, considerando-se o caráter emergencial dessa formação, caráter 

emergencial no sentido das prerrogativas legais, das quais trataremos no segundo 

capítulo da dissertação.  

Por isso, buscou-se, neste estudo de caso, traçar análises à luz da 

abordagem qualitativa da pesquisa, em consonância com o pensamento de 

Damasceno (2005, p.45-46) para estabelecermos a metodologia da pesquisa em 

foco, conforme nos afirma a autora: 
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Vem se firmando à tendência histórica, tendo como uma de suas vertentes o 
modelo dialético, que, por situar-se no plano da realidade e no plano 
histórico, procura apreender e trabalhar a trama de relações contraditórias 
que forma o tecido social, objetivando atingir a essência do mundo real, a 
gênese e a transformação deste. Esta ferramenta possibilita revelar a 
gênese e a natureza dos fenômenos estudados, evitando a fragmentação 
da realidade. Noutros termos, a correta utilização deste paradigma permite 
problematizar a realidade, levando em conta as relações sociais e os 
movimentos da sociedade para interpretá-los à luz das contribuições 
teóricas, enfim, realizar um esforço sistemático e crítico com o propósito de 
ir além da aparência na realidade. (DAMASCENO, 2005, p. 45-46). 

  

 Nossa investigação opõe-se às matrizes positivistas em pesquisa que 

concebem a sociedade humana, a vida social, afetiva, econômica e políticas regidas 

por leis naturais pela lógica racionalista propostas por alguns autores, como: 

“Descartes, Spinoza e Leibniz”, que segundo Gil (2003), consiste na premissa que 

“só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro, que decorre de princípios 

a priori evidentes e irrecusáveis.” 

Assim, por considerarmos os propósitos desta pesquisa, optamos por uma 

metodologia que privilegia os aspectos qualitativos que preocupar-se nas ciências 

sociais e investigar fatos ou fenômenos que não podem ser quantificados, que é a 

perspectiva desta pesquisa, pois se refere ao processo de formação docente do 

professor de arte e as formas de construções e reconstruções dos conhecimentos 

estéticos, culturais e artísticos, ou seja, da produção e fruição desses saberes 

mediadas pela formação docente. 

 Dando suporte a esta pesquisa de abordagem qualitativa nos ancoramos 

ainda, nas idéias de Chizzoti: “Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam 

da pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem 

práticas adequadas para intervir nos problemas que identificam.” (1995, p. 79-83). Portanto 

o autor ressalta, que estas pessoas são possuidoras de um “conhecimento prático, de 

senso comum e representações relativamente elaboradas que formam uma 

concepção de vida e orientam suas ações individuais.” Neste prisma consideramos 

que os participantes desta pesquisa são colaboradores à medida que produzem 

conhecimentos significativos em suas práticas docentes no ensino de artes, que 

podem intervir nas problemáticas identificadas na investigação. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se em investigar aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, que está em consonância com os propósitos deste 

estudo sobre a formação do educador e suas concepções teórico-práticas no ensino 

em arte e, é nesta perspectiva da abordagem dialética que se propõe a abarcar o 
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sistema de relações que constrói, o modo de conhecimento exterior ao sujeito, suas 

representações sociais que traduzem o mundo dos significados, das subjetividades, 

das singularidades do processo criativo inerente ao mundo das artisticidade, que é 

no dizer de Minayo “A Dialética pensa a relação como uma das qualidades dos fatos 

e fenômenos, busca encontrar, na parte, a compreensão e a relação com o todo; e a 

interioridade e a exterioridade como constitutivas dos fenômenos.” (1994, p.24). 

Portanto, as buscas epistemológicas e metodológicas contarão com o 

necessário entrelaçamento de diferentes informações trilhadas por diversos 

caminhos e veredas investigativas, que nos permitirão aguçar os olhares, no sentido 

de ver, de enxergar e analisar o trabalho educativo na área do ensino de artes, a 

formação, a ação, a reflexão, o fazer docente nas dimensões da formação docente, 

da organização do trabalho pedagógico do professor; teorias e sistemas 

metodológicos que norteiam as ações docentes dos professores egressos do Curso 

de Linguagens e Códigos – MAGISTER-UFC. 

Dentre os caminhos e veredas do estudo investigativo utilizamos para coleta e 

análise dos dados: a revisão bibliográfica, o estudo exploratório, a análise 

documental, e a observação in locus da sala de aula, conforme declara Freire, “cada 

homem está situado no espaço e no tempo, no sentido em que vive numa época 

precisa, num lugar preciso, num contexto social e cultural preciso.” (1980, p.34). 

Além das entrevistas de explicitação e semi-estruturada aplicadas aos dez 

professores e aos vinte alunos vinculados ao ensino fundamental e médio,.priorizou-

se as entrevistas em função desta nos permitir pela relação dialógica estabelecer 

confrontos,perceber minúcias dos gestos corporais, do olhar, das representações 

simbólicas permitidas pela linguagem entre os atores sociais envolvidos na escola, e 

principalmente os professores e alunos observados no trabalho de campo, feito pela 

observação em sala de aula. Freire destaca “Ao fundar-se no amor,na humildade, na 

fé, nos homens, o diálogo se faz numa relação horizontal, em que a confiança de um 

pólo no outro é conseqüência óbvia.” (1987, p.81). 

A revisão bibliográfica sobre a literatura fez-se com o intuito de rever análises 

conceituais e sínteses sobre os estudos desenvolvidos acerca da formação docente e 

dos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho docente em artes, destacando os 

autores Barbosa (1996), Ferraz e Fusari (1993), Biasoli (1999), Hernandez (2000), 

Iavalberg (2002), Dewey (1993), Bosi (2000), Read (2001), Fischer (1993), Bordieu 

(1996), Morin (2005), Duarte Jr. (1994), (2002), Charlot (2005), Meirieu (2005). 
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1.2 Da Escolha dos Protagonistas da Pesquisa  

 

Para realização da investigação, escolheu-se17 um grupo de 10 professores, 

num universo de 129, pertencentes à rede pública de ensino municipal e estadual, 

que participaram do Programa de Formação Docente Magister-UFC, egressos do 

curso de linguagens e códigos com habilitação para o ensino de arte e educação 

física, sendo que este estudo envolveu somente àqueles professores em atuação no 

ensino de arte. 

Referindo-se à escolha dos sujeitos e sua relevância para os estudos 

investigativos de uma pesquisa, Minayo  nos convida a estarmos atentos à “ 

vinculação dos indivíduos sociais com o problema a ser investigado, e que a 

amostragem boa é aquela que possibilita abranger a totalidade do problema 

investigado em suas múltiplas dimensões” (1994, p.43), por isso traçamos critérios 

de participação dos sujeitos para o aprofundamento dos estudos investigativos, ou 

seja, a formação e o ensino de Arte. 

A segunda etapa consistiu na elaboração dos critérios que nortearam a 

participação dos sujeitos protagonistas desta pesquisa. Sousa (1998) afirma que “o 

trabalho docente pode ser aprendido enquanto prática mediadora de objetivação desse 

campo, expressando o capital cultural que, gradativamente tende a demarcá-lo.” Dessa 

forma, norteamos a escolha dos protagonistas desta pesquisa por critérios, que foram os 

balizadores para a consecução dos objetivos traçados. Assim, explicitados:  

 

1. Ter concluído a formação no curso de linguagens e códigos, com 

habilitação nas áreas de educação física e arte.  

2. Estar lecionando na área específica do ensino de arte. 

3. Ser professor egresso do curso que esteja em efetivo exercício na sala de 

aula do ensino fundamental de 5o ao 9o ano, ou no ensino médio do 1o ao 

3o ano, ou em outras modalidades de ensino, no caso o EJA (Educação 

de jovens e adultos). Realizamos pesquisa preliminar nas fichas 

individuais no arquivo da UFC15, a partir da lista dos nomes dos 129 

professores-alunos, que concluíram o MAGISTER. 

                                                           
17

 Nesta investigação contamos com a colaboração da secretária geral no Programa Magister no 
decorrer dos quatros anos de funcionamento dos cursos (2000 a 2004) da funcionária Cristina 
Monteiro, para catalogação das fichas. 
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No curso de linguagens e códigos – arte e educação física foram habilitados 

de 129 professores, destes 123 professoras e seis professores, o que demonstra a 

predominância do sexo feminino entre os licenciados. Anotados os contatos, fez-se 

diversas ligações telefônicas para celulares, escolas e residências para a escolha 

dos colaboradores desse estudo. 

 À medida que ligava-se para um professor ou professora, um fato 

interessante chamou à atenção. Havia uma rede de amizades entre eles, mesmo 

após um ano do término do curso, por isso foi possível à escolha do grupo 

participante, era como se cada professor agregasse um grupo de cinco ou seis 

pessoas em seu entorno, reproduzindo as formas de organização das turmas, das 

quais faziam parte no desenvolvimento do curso, confirmando o que afirma Nóvoa “a 

identidade docente vai sendo desenhada não só a partir do enquadramento 

intraprofissional, mas também com o contributo das interações que se vão 

estabelecendo entre o universo profissional e os outros universos socioculturais.” 

(1992, p. 116). 

A interação estabelecida pelo grupo foi um fator determinante na escolha dos 

participantes desta pesquisa por que, quando não conseguiu-se o contato, sempre 

havia um professor que era amigo do outro, que por sua vez já conhecia outro e 

assim formava-se uma corrente de informações, estas interelações e interações, 

avivou a memória a poesia “mãos dadas” de Drummond (2004) que assim se 

reporta: “Entre eles, considero enorme a realidade, o presente é tão grande, não nos 

afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos de dadas”; portanto essa 

singularidade, que é a docência, deu-lhes um novo sentido de corpo. 

Delineados os critérios, foram selecionando nossos colaboradores para o 

estudo. Realizaram-se os primeiros contatos com os professores que haviam 

concluído o curso de Linguagens e Códigos nos municípios envolvidos no programa 

de formação: Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Cascavel e Itaitinga.  

À luz dos critérios estabelecidos, três municípios foram excluídos por não 

serem encontrados professores que atendessem aos estudos que nos propunha. 

Somente em dois municípios encontraram-se os parceiros para o desenvolvimento 

dos propósitos da pesquisa, sendo designados L1 e L2 (Lugar1, Lugar2), para 

mantermos o anonimato dos envolvidos, conforme critério ético estabelecido pelos 

sujeitos envolvidos. 
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Dentre os dez participantes, cinco professores pertencem à rede estadual de 

ensino e os outros cinco fazem parte das redes municipais, aqui representados pelas 

letras M e E, ao nos referimos aos professores pertencentes à rede municipal (M) e 

(E), para  àqueles da rede estadual, que tanto podem pertencer aos municípios (M1 

ou M2) a forma de mantermos a identidade dos envolvidos sob sigilo. 

Estabelecido a participação dos protagonistas, teve-se o cuidado de 

esclarecer os objetivos da pesquisa e da importância desta para crescimento 

pessoal e profissional, bem como as contribuições no sentido de abrir canais de 

negociações para as políticas de valorização dos professores e do ensino de arte e 

das artes enquanto manifestações culturais. Assim foram trançadas as formas do 

envolvimento de cada um neste estudo, que só foi possível graças ao empenho, a 

dedicação, a seriedade e a decência desse corpo docente, do qual passa-se a 

designá-los com a legenda por professor de arte. Dessa forma, usou-se códigos, 

para realização das análises dos discursos, quer dos professores, quer dos alunos 

entrevistados, quando feita as observações de campo,portanto utilizamos estes 

códigos, para garantir o anonimato dos participantes. 

 

Tabela 1 – Legenda de Representação de Professores 

CATEGORIA SÍMBOLO DE 
REPRESENTAÇÃO 

NÚMERO DE 
SUJEITOS 

ENVOLVIDOS 

PROFESSOR P1, P2,P3, P4,P5,P6,P7, P8, P9, 
P10 

01 A 10 

MUNICÍPIO 01 L1 05 

MUNICÍPIO 02 L2 05 

REDE DE ENSINO MUNICIPAL M 04 

REDE DE ENSINO ESTADUAL E 06 

  Fonte: Elaboração do autor, 2007. 
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Tabela 2 – Legenda de Representação de Alunos 

CATEGORIA SÍMBOLO DE 
REPRESENTAÇÃO 

NÚMERO DE SUJEITOS 
ENVOLVIDOS 

ALUNO A1, A2, A3,A4, A5,A6, 
A7,A8, A9, A10, A11, A12, 
A13, A14, A15,A16, 
A17,A18, A19, A20 

01 A 20 

MUNICÍPIO 01 L1 10 

MUNICÍPIO 02 L2 10 

REDE DE ENSINO MUNICIPAL M 08 

REDE DE ENSINO ESTADUAL E 12 

  Fonte: Elaboração do autor, 2007. 

 

No decorrer deste estudo, formou-se um corpo de pesquisados e 

pesquisadores, visto que a troca das experiências induz os apreendentes. Ludke 

(2001,p.104), sobre a imagem do professor-pesquisador na perspectiva do 

profissionalismo docente onde a idéia de ciência educacional, fosse compreendida 

sob a ótica, que cada sala de aula seja um laboratório e cada professor um membro 

da comunidade científica, comenta-se as idéias de Stenhouse (1975), que visualiza 

o trabalho docente em contínua experimentação, cada mestre procura encontrar os 

melhores meios, recursos e estratégias além de propiciar um ensino efetivo, com 

inteira autonomia em sala de aula, por isso recorreu-se a seguinte metáfora: “Do 

mesmo modo como o artista plástico experimenta suas tintas e outros materiais, com 

os quais cria suas obras de artes.” (LUDKE, 2001, p.104). 

  

1.3 A Observação da Sala de Aula 

 

 A observação é para Marconi & Lakatos (2004, p.275), elemento básico da 

investigação científica, deve ser criteriosa, sistemática e controlada, bem como 

“possibilita um contato pessoal e estreito do investigador com o fenômeno 

pesquisado.” Neste estudo de caso sobre formação docente e práticas de ensino de 

Arte, a observação consiste em parte integrante da pesquisa. 

A observação do trabalho docente teve o intuito de conhecer e analisar a 

organização do trabalho didático-pedagógico diante das diretrizes legais e os 

aspectos históricos e as concepções teórico-metodologicas que norteiam as práticas 

docentes do conhecimento artístico dos professores e confrontar as práticas de 
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ensino aos fundamentos epistemológicos e metodológicos traçados na proposta 

curricular do curso de linguagens e códigos – Magister-UFC. 

 Reportando-se às afirmativas de Marconi & Lakatos: a observação “ajuda o 

pesquisador na identificação e obtenção de provas a respeito de objetivos sobre os 

quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento no 

contexto da descoberta, e obriga o investigador a um contato mais direto com a 

realidade.” (2004, p.275). 

 Por isso o contato com a escola, com os professores e alunos no espaço 

singular da sala de aula, foi de grande importância para as análises da pesquisa, 

uma vez que a sala de aula constitui-se no lócus de interações entre pessoas, que 

juntas partilham conhecimentos sociais e culturais, entrelaçam suas histórias de 

vida, suas percepções e concepções de mundo a partir da dialética das experiências 

vivenciadas e todos estes elementos juntam-se no processo de “ensinagem” que é 

para Anastasiou “a ação de apreender, não somente o conteúdo, mas também o 

processo.” (2005, p.15). 

Em função dessas assertivas, a observação in locus do trabalho dos 

professores egressos do Magister-UFC, na área de artes foi de primordial 

importância, com intuito de percebermos as formas de construções e reconstruções 

do conhecimento artístico cultural dos professores e alunos na ensinagem ou 

aprendizagem de arte. 

A análise documental constituiu-se uma das etapas desta pesquisa, 

considerando que a formação docente de professores de artes, egressos do 

Programa MAGISTER tem seu nascedouro em documentos oficiais propostos pelo 

Ministério de Educação (MEC), pelos Conselhos Nacional (CNE) e Estaduais, bem 

como a Lei de Diretrizes da Educação (L.D.B) No 9.394/96, pareceres,  matrizes 

curriculares e outros documentos emanados para regulamentação e orientação do  

Programa Magister, que propicia subsídios para responder aos objetivos pertinentes 

a esta pesquisa. 

 Analisaremos a organização do trabalho educativo dos professores a partir 

das diretrizes oficiais emanadas pelo Estado ou municípios, aqui representados pela 

SEDUC e os CREDES que os representam na rede estadual nos municípios pelas 

secretarias de educação. No caso do município de Fortaleza, a SEDAS (Secretaria 

de Educação e Assistência Social), cujas representações são realizadas pelos 

Distritos Regionais de Educação, num total de seis unidades (SER I, SER II, SER III, 
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SER IV, SER V, SER VI). Para manter-se o sigilo das identidades dos protagonistas 

sujeitos dessa pesquisa, não serão citados os distritos de educação aos quais 

pertencem os professores participantes destes estudos. 

 Recorreu-se à pesquisa bibliográfica que é o corpo que dá sustentação 

teórica e metodológica as investigações realizadas. Neste sentido nossas 

explanações foram ancoradas, no que nos diz Gil (p. 166) “quando se indaga acerca 

do comportamento passado”. Obteve-se segundo o autor, a percepção daquele que 

responde, já os documentos “são capazes de oferecer um conhecimento mais 

objetivo da realidade”. Portanto, o confronto das práticas educativas, das respostas 

dos sujeitos, das hipóteses levantadas, e das conclusões  foram consubstanciado 

pela pesquisa bibliográfica. 

 

1.4 As Entrevistas 

 

As entrevistas aos professores e alunos nos possibilitaram entrelaçar fatos, 

idéias e concepções, levando-se a descobertas minuciosas, que ficaram nas linhas e 

entrelinhas das falas, dos murmúrios, dos gestos, dos silêncios, dos olhares que 

revelam a fala da alma. Sobre o exposto, Gil (2004, p.125) recomenda alguns 

cuidados por parte do pesquisador, que utiliza as entrevistas como fontes para 

obtenção de informações, como: 

 

a) Só devem ser feitas perguntas diretamente quando o entrevistado estiver 

pronto para dar a informação desejada e na forma precisa; 

b) Devem ser feitas em primeiro lugar perguntas que não conduzam à recusa 

em responder, ou que possam provocar algum negativismo; 

c) Deve ser feita uma pergunta de cada vez; 

d) As perguntas não devem deixar implícitas as respostas; 

e) Convém manter na mente as questões mais importantes até que se tenha a 

informação adequada sobre elas; assim que uma questão tenha sido 

respondida, deve ser abandonada em favor da seguinte. 

 

As entrevistas inicialmente foram realizadas somente com os professores, 

mas à medida que os registros das observações de campo foram ficando a cada dia 

de observação de campo mais moldados pelas ações pedagógicas dos professores, 
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ou seja, os professores escolhiam os dias de observação, os objetivos das aulas, os 

conteúdos, os encaminhamentos metodológicos, as formas de avaliação a partir de 

critérios pessoais e não das matrizes curriculares; o faziam de acordo com suas 

conveniências e interesses. Resolveu-se entrevistar também aos alunos, como 

forma de entrelaçar informações acerca dos objetivos a investigar, ressaltando que 

ainda o pesquisador é neste momento, uma espécie de vigia, tornando-se um 

elemento estranho à sala de aula. Fatos que revelam a separação cartesiana entre o 

ensino e a pesquisa, como também um descaso por parte das instituições oficiais 

em estabelecer uma política de valorização e acompanhamento ao trabalho destes 

educadores, um acompanhamento que permita um olhar reflexivo sobre as ações 

docentes no ínterim da sala de aula. 

Esta política de estranhamento, do distanciamento, da relação vertical, 

autoritária onde as decisões partem sempre de cima para baixo, ou melhor, onde 

uns pensam e outros executam, têm gerado nos educadores o pior dos sentimentos: 

o medo. Traduzidos pela desconfiança, o medo de represálias, ao retalhamento às 

suas ações, o sentimento de culpa pelo fracasso educacional das últimas décadas, 

tais como: altos índices de evasão escolar, baixo rendimento nas aprendizagens dos 

alunos, o desinteresse dos alunos, enfim a baixa qualidade do ensino tem recaído a 

culpa nos professores, nos cabendo afirmar em todo o corpo, do corpo docente. 

O sofrimento do educador causado pela baixa auto-estima traduz-se num 

sentimento de solidão na árdua tarefa de ensinar e educar, que a priori é uma tarefa 

coletiva, visto que é processo de solidariedade, de amor entre pessoas, que 

compõem a família, a escola e a toda a sociedade, unindo pensamentos e ações em 

prol de sociedade digna, voltada para uma cultura de paz, no que diz respeito às 

desigualdades sociais, pois enquanto uns acumulam bens e mais bens, outros 

mendigam o pão de cada dia. Numa sociedade que se organiza dessa forma, cultiva 

somente a violência. Portanto ancoramos nossas idéias às de Freire, que nos chama 

à reflexão:  

 

Não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. Quem 
não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. Não há 
educação imposta, como não há amor imposto. Quem não ama não 
compreende o próximo, não o respeita. Não há educação do medo. Nada se 
pode temer da educação quando se ama. (1979, p.29). 
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Foi este por parte dos professores que os levou a sentirem-se vigiados em 

suas práticas, daí o cuidado de moldar as aulas, os alunos, o planejamento e 

outros aspectos do processo de ensinar e aprender arte. Foram providenciadas 

entrevistas aos alunos como forma de entrelaçar informações sobre os objetivos 

a serem desenvolvidos. As respostas dos alunos tiveram um papel fundamental 

nas análises, suas respostas possibilitaram os contrapontos e suas falas foram às 

luzes que faltavam na elucidação das dúvidas de novos questionamentos sobre 

os caminhos possíveis da importância da arte na educação. 

Além das entrevistas de explicitação que buscaram conhecer as 

concepções epistemológicas e metodológicas dos professores, foi sempre o 

diálogo, o principal aliado, quer nas entrevistas dirigidas aos professores ou aos 

vinte alunos entrevistados, ou mesmo na fase da observação, trabalho de campo, 

realizado na escola, em especial, no locus da sala de aula. Utilizamos para o 

desenvolvimento das entrevistas perguntas que contemplassem as seguintes 

categorias de análises: 

  

 Formação Artístico-cultural dos professores; 

 Ensino de Arte e suas concepções; 

 Organização do trabalho docente em arte; 

 Competências e habilidades do professor de arte nas linguagens artísticas. 

 

 Por isso foram elaborados três roteiros preliminares de pesquisa até 

chegarmos às respostas das categorias de análise na pesquisa, tanto com os 

professores, como para os alunos. Nas entrevistas aos alunos foram abordamos 

quatro eixos de análises. 

 

   Experiências artístico-cultural dos alunos na escola e em outros espaços  

   Narrativas das aulas mais interessantes 

  Aspectos do processo de ensino de arte: avaliação, recursos didáticos 

trabalhados, conteúdos que mais gostam de lecionar em arte, concepções. 

 Domínio de competências e habilidades nas linguagens artísticas. 

 

Portanto, os capítulos que se sequem foram assim desenvolvidos: 
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No capítulo um, abordou-se aspectos históricos e legais sobre o ensino 

de artes. 

No segundo capítulo revisitou-se o programa de Formação do Magister 

aspectos históricos, propostas de formação, organização e estrutura da matriz 

curricular desenvolvida no curso de linguagens e códigos. 

No terceiro capítulo traçou-se o perfil sociocultural e artístico dos professores 

e alunos. 

No quarto capítulo foram apresentadas as práticas de ensino em arte, as 

concepções teóricas e metodológicas e competências e habilidades dos professores 

e em seguida apresentamos as considerações finais. 
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2 O ENSINO DE ARTE – ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS 

 

A Ciência, a ciência, a ciência...  
Ah, como tudo é nulo e vão!  

 A pobreza da inteligência 
Ante a riqueza da emoção. 

 (Fernando Pessoa) 

 

Neste capítulo traçou-se um itinerário histórico do ensino de artes no Brasil, à 

luz das políticas educacionais e da legislação sobre este ensino, compreendendo os 

movimentos, lutas, a formação docente, as concepções teóricas e metodológicas, 

que influenciaram o pensamento e a ação dos educadores de artes no Brasil. 

 Iniciou-se a tessitura do texto através da retrospectiva histórica sobre a arte 

aqui entendida como expressão do comportamento e do conhecimento, partindo de 

sua origem enquanto manifestação cultural inerente à atividade humana. 

 Neste texto das manifestações artísticas e culturais desde o Brasil colônia, 

dos movimentos e lutas sociais pelo ensino de artes, das políticas públicas 

instituídas desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação No 4024/61, 

trilhando a trajetória das legislações que se seguem as Leis No 5.692/71, a 7.044/82, 

até a legislação vigente Lei No 9.394/96 e as recomendações das diretrizes 

emanadas pelos parâmetros curriculares Nacionais do ensino de Arte para o ensino 

Fundamental e Médio. 

Optou-se por este caminho da reconstituição histórica sobre o processo de 

ensino e aprendizagem por acreditarmos ser necessário buscar explicações para a 

problemática que envolve a formação docente do educador em arte, principalmente 

no que se refere ao ensino das linguagens artísticas em suas especificidades e 

singularidades, e também nas concepções teóricas e práticas que permeiam esta 

área do conhecimento. 

 Ao que indica-se é imprescindível recuperar alguns aspectos históricos e 

legais do ensino de artes no Brasil. Trazendo à tona no primeiro capítulo estes 

rastros históricos e legais, não estamos somente avivando fatos às memórias, mas, 

valorizando a condição humana do inacabamento, que, segundo Freire (1989), 

permite a dialética de estarmos em constante reconstrução das aprendizagens, 

principalmente buscando compreender a educação como processo dialético pela 

análise histórica nos permitindo entender o presente, olhando o passado, projetando 

o futuro a partir do processo histórico. 
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2.1 Aspectos Históricos do Ensino de Artes 

 

O ensino de arte no Brasil tem sua origem no início do século XIX, com a 

criação das primeiras instituições de ensino superior no Brasil, juntamente com os 

cursos médicos, escolas militares e a Academia Imperial de Belas Artes, que 

segundo Barbosa (2002) consolida o pensamento brasileiro tendo como pressuposto 

“a necessidade de formar uma elite que defendesse a colônia dos invasores e que 

movimentasse culturalmente a Corte.” Portanto, nasce um ensino de arte de 

manifestações artístico-culturais pragmatístas representado pelas idéias da corte 

portuguesa e de centenas de artistas, artífices oficiais da Academia de Belas-Artes 

da França, que foram contratados por Dom João VI, logo no início da vinda da 

família real em seu exílio ao Brasil, grupo denominado de missão francesa. 

As idéias dessa missão artística eram impregnadas pela tradição 

revolucionária ética e moralmente disciplinadora de artistas, artesãos e oficiais 

franceses, que em nosso país buscaram exílio, visto que se opunham ao regime 

imperialista de Napoleão Bonaparte. 

Assim, nasce um ensino de arte de manifestações estéticas neoclássicas 

lideradas por Lebreton, principalmente pela pintura histórica. Este gênero de pintura 

era muito apreciado por muitos burgueses, no entanto, para alguns burgueses 

conservadores era considerada amoral e pitoresca.  

Este gênero de pintura eclética neoclássica, neogótica e neobarroca era 

bastante apreciado pela burguesia industrial emergente, dada as características 

formais, balizadas pelo elogio a ética individual e pelo moralismo, que segundo Reis 

“sua visualidade baseava-se doutrinamento numa forma de narrativa a partir daquilo 

que o observador estava vendo, reforçando as características de um olhar marcado 

pela subjetividade”. (2005, p.87). 

A arte brasileira é marcada historicamente pela elitista, por favorecer as 

classes mais abastadas, sendo expressa pelo gênero neoclássico ou acadêmico, 

denominado pelo retorno ao perfeccionismo das formas do classicismo grego-

romano, transformado em técnicas e métodos didáticos implantados tanto nos 

países europeus quanto no Brasil.  

Equívocos em relação ao ensino de artes são partes integrantes da nossa 

herança histórica, revelam práticas desde o Brasil colônia, que já em 1816, desde a 
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vinda da missão francesa ao Brasil, que concedeu o registro definitivo de “Cientistas 

da Arte e da Técnica” aos professores de desenho, que segundo Barbosa (1995), 

não foram bem sucedidas as tentativas de conciliar “a coexistência da iniciação 

artística e do desenho no currículo, que pretendeu resolver a área conflitante entre 

Arte e Técnica”, ranço que persiste até hoje nas práticas de ensino em artes, com 

fortes tendências ao espontaneísmo das técnicas desprovidas de conhecimentos 

significativos para os alunos, resultando no fazer pelo mero produto, de padrão 

estético estabelecido pelo professor. 

 Barbosa (2002, p.72) anuncia que a chegada da missão francesa ao Brasil, 

não significa dizer que o brasileiro fora um povo desprovido de experiências culturais 

e artísticas. Pelo contrário, havia aqui grupos de artistas, de origem popular, que 

praticavam uma estética do “barroco brasileiro” já influenciada pelos jesuítas, 

portanto ressalta: 

 

Este processo de interrupção da tradição da Arte colonial, que já era uma 
Arte brasileira e popular, acentuou o afastamento entre a massa e a Arte, 
concorrendo para isto também uma variante de ordem psicossocial, ou seja, 
o fato de que a emotividade e o sensualismo do mestiço brasileiro 
encontravam no barroco formas mais próprias de expressão, suscetíveis de 
autenticidade. Afastando-se a Arte do contacto popular, reservando-a para 
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, um babado, um acessório da cultura. 
(2002, p. 72). 

 

Segundo Duarte Jr. (1988) nunca houve por parte da metrópole portuguesa 

uma preocupação em respeitar a cultura indígena, nem tampouco construir uma 

cultura, que fosse genuinamente brasileira. No início do século XIX, em 1808, com a 

chegada da Corte Portuguesa, o príncipe regente Dom João VI cria a Imprensa 

Régia e em 1816 consolida o ensino de artes no Brasil com a criação da primeira 

Academia de Belas Artes. 

Não houve por parte da metrópole portuguesa uma preocupação com a 

cultura indígena, berço das nossas origens artísticas e culturais, como também a 

arte brasileira de origem indígena e negra ainda desconhecida nos dias atuais. 

Principalmente, no que concerne às produções artísticas e culturais dos nossos 

ancestrais; fatos ocasionado pela transplantação dos modelos artísticos europeus 

configurados no Brasil pelos estilos Barrocos de Arquitetura e das demais 

importações culturais, bastante fortes no século XVIII, perdurando até o século XIX, 



 

 
39 

com destaque para as atividades estéticas ligadas à literatura, por estas terem um 

forte liame com as idéias e pensamento dos Jesuítas, responsáveis pela base 

cartesiana do nosso pensamento e do ensino brasileiro. 

Respaldando esta afirmação Barbosa (2001) declara que, enquanto as 

elites brasileiras enalteciam naquele contexto histórico (1816) a Literatura 

clássica, demonstrava pouco ou nenhum interesse pelas Artes Visuais e outras 

atividades artísticas manuais principalmente o desenho técnico industrial, o que 

se supunha ser uma das causas do preconceito racial e do menosprezo das elites 

latifundiárias, do mundo do trabalho, reforçando assim, um modelo de “sociedade 

escravocrata e de senhores”. 

O cenário de dificuldades que envolve a educação no Brasil, segundo 

Romanelli (1978), é bastante antigo. Os currículos brasileiros são frutos de dualidade 

desde a primeira República, quando os estados tinham autonomia de organizar seus 

próprios sistemas de ensino – “os princípios federalistas que consagraram a 

autonomia dos poderes estaduais fez com que o Governo Federal não interferisse 

nos direitos de autonomia na construção de seu sistema de ensino.” 

A reforma Benjamin Constant, mais ampla da primeira República, constitui-se 

na substituição do currículo acadêmico por um currículo enciclopédico incluindo além 

“do ensino superior, artístico e técnico, em todo território do país.” (1978 p.42), a 

referida proposta não chegou a concretizar-se em função de contrariar os interesses 

das elites aristocráticas rurais, que objetivavam preservar a educação humanista e 

literária desde o período colonial e percorreu todo o império, revelando uma trajetória 

histórica marcada pelo descaso com a educação cultural para o povo. Durante os 

anos 20, três movimentos tiveram repercussões contra a velha ordem oligárquica: as 

revoltas armadas do Tenentismo, a criação do partido e a Semana de Arte Moderna. 

Dessa forma, temos no Brasil como marco de ruptura com este modelo social, 

o advento da Semana de Arte Moderna em 1922, onde respiramos novos ares de 

renovação no ensino de artes, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma 

cultura voltada para as raízes nacionais, valorizando a livre expressão e a 

criatividade incentivadas por artistas e intelectuais como: Mário de Andrade, Anita 

Malfatti, Fernando de Azevedo, Tarsila do Amaral, Flávio de Carvalho, Lourenço 

Filho, Anísio Teixeira, dentre outros, cujas essências de pensamentos foram 
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fortemente influenciadas pelos norte-americanos John Dewey a partir de 1900 e 

Victor Lowenfeld (1939) e do inglês Herbert Read (1943). 

No Brasil a difusão de pensamento de Read (1943) e Dewey teve grande 

repercussão no ensino de arte principalmente na educação infantil. Suas 

concepções de ARTE são baseadas na livre expressão e na liberdade criadora. O 

pensamento de Read influenciou vários educadores, dentre eles, Augusto 

Rodrigues, que cria a escolinha de arte no Brasil. 

 Os fundamentos do inglês Herbert Read sobre a importância da arte como 

conhecimento estão ancorados na fusão entre ciência e arte. Destaca-se que a arte 

é a representação da realidade e que a ciência é a explicação dessa representação. 

Nesse sentido Read sistematiza os conhecimentos da Arte nos dizendo: 

 
[...] a educação pode ser definida como o cultivo dos modos de expressão – 
é ensinar crianças e adultos a produzir sons e imagens, movimentos, 
ferramentas e utensílios. O homem que sabe fazer bem essas coisas é um 
homem bem educado. Se ele é capaz de produzir bons sons,  é um bom 
falante, um bom músico, um bom poeta; se consegue produzir boas 
imagens, é um bom pintor ou escultor; se pode produzir bons movimentos, 
um bom dançarino ou trabalhador; se boas ferramentas ou utensílios, um 
bom artesão. Tidas as faculdades, de pensamento, lógica, memória, 
sensibilidade e intelecto, são inerentes a esses processos, e nenhum 
aspecto da educação está ausente deles. E são todos processos que 
envolvem a Arte, pois esta nada mais é que a boa produção de sons, 
imagens, etc. Portanto, o objetivo da educação é a formação de artistas – 
pessoas eficientes nos vários modos de expressão. (2001, p. 12). 
 
 

 Pode-se perceber que Read compreende a educação de forma restrita aos 

aspectos técnicos dos vários fazeres artísticos, ao referir-se aos vários modos de 

expressão e ao mesmo tempo, reforça a idéia equivocada de que o objetivo da 

educação é a formação de artistas em suas várias formas de expressão. O objetivo 

da educação não é somente este, os objetivos da educação são múltiplos, 

compreendem o desenvolvimento integral do ser humano em todas as suas 

dimensões. Formar artistas supõe uma educação específica com esta finalidade de 

qualificar em áreas dos conhecimentos musicais, cênicos, das danças eruditas e 

populares, das artes visuais e audiovisuais que per si já abarcam uma infinidade de 

outras linguagens. 

Para Read formar o artista é objetivo da educação, discordamos do autor por 

entendermos que formar o artista requer conhecimentos próprios e habilidades, que 

são inerentes a cada linguagem artística.Por isso vamos então esclarecer o que 

significa educação. O termo em questão origina-se do latim educere, que significa 
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extrair, fazer nascer, crescer, brotar, pôr para fora ou para dentro, é sempre um vir-

a-ser permanente, é o que nos afirma Freire (1979): “A educação é uma resposta da 

finitude da infinitude, por isso, a educação é possível para o homem, porque este é 

inacabado e sabe-se inacabado,” esta condição de inacabamento permite ao 

processo educativo ser uma troca constante de conhecimentos, é processo 

contínuo, permanente, portanto as verdades científicas podem ser efêmeras, uma 

vez que o que é verdade hoje pode deixar ser a qualquer momento, assim a 

educação está em constante evolução. 

 Ser artista é uma atividade profissional que exige conhecimentos das 

especificidades de suas expressões, portanto, é uma atividade que faz parte do 

processo criativo, e como atividade inclui-se na relação do homem com o mundo do 

trabalho criativo, o trabalho aqui, visto pela capacidade criativa de transformação, 

que consiste na principal distinção entre nós, humanos e os animais. 

A capacidade criativa nos permite transcender e criar. Criar é não somente 

produzir conhecimentos artísticos, criar é condição humana de quem está vivo! 

Portanto, é construir e reconstruir a sociedade em que vivemos. É nos indignarmos 

diante das injustiças sociais, da corrupção e da falta de ética, é desenvolver uma 

consciência crítica e ética e cultivar uma cultura de preservação ecológica, é 

transformar pela ética, é formar sem deformar, é dizer não a estagnação, das ações 

castradoras que atrofiam a capacidade criativa e as potencialidades cognitivas e 

afetivas dos nossos educandos. Assim o processo criativo é face da educação, que 

por sua vez acontece na dinâmica das relações sociais. Ancorou-se a compreensão 

de educação ao pensamento de Brandão: 

 

A educação do homem existe por toda parte e, muito mais do que a escola, 
é o resultado da ação de todo o meio sociocultural sobre os seus 
participantes. É o exercício de viver e conviver o que educa. E a escola de 
qualquer tipo é apenas um lugar e um momento provisório onde isto pode 
acontecer. Portanto, é a comunidade quem responde pelo trabalho de fazer 
com que tudo o que pode ser vivido e aprendido da cultura seja ensinado 
com a vida – e também com a aula – ao educando. (BRANDÃO, p. 47). 

 

 A educação funde-se e confunde-se com a própria existência e, à maneira de 

existir e interagir com a natureza, transforma e adapta os seres humanos, a um 

processo denominado trabalho. O trabalho permite agir e interagir para produzir 

existência, mas o trabalho comentado é o da criação, pelo processo criativo. 

Desenvolveu-se nossas habilidades e competências pelo crivo da sensibilidade. 
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A arte enquanto manifestação cultural está relacionada a história humana 

desde à pré-história com a arte rupestre das cavernas, que são  os primeiros indícios 

encontrados sobre a origem da humanidade no planeta Terra. As pinturas rupestres, 

os utensílios e esculturas feitos em pedra traduzem uma apropriação de 

experiências e conhecimentos, é uma das caracterizações do homo sapiens, no 

momento em que este se reveste da racionalidade, diferenciando-o de outros seres 

vivos, cuja evolução resulta no homo faber, que se refere à relação do homem com o 

mundo do trabalho. 

 Negrine (2001) menciona o pensamento de Hiuzinga ampliando esta 

caracterização da natureza humana para o trabalho, nos dizendo que tanto o homo 

sapiens, como o homo faber possuem características comuns, que em suma, é a 

capacidade humana de sentir, de criar, da imanência, da imaginação, do prazer, da 

ilusão, ao qual denominou de homo ludens.  

Ora, este homem lúdico que tem sentimentos, que sonha, trabalha, canta, 

dança, e que representa a vida pelo teatro, pelo cinema, pela televisão, pela 

cibernética, pelas pinturas, pelos sons, pelas luzes, enfim é neste processo 

criativo, que refletimos nossa cultura, nossa arte, e tudo isso não resume a 

essência do viver humano?  

 A educação em arte, tão desvalorizada na educação escolar, colocada em 

segundo plano, ou meramente como um passatempo, vista ainda como ornamento, 

estas são posturas ultrapassadas, passa da hora de assumirmos posturas de 

seriedade em relação a importância desta área do conhecimento para a educação 

em todas as fases da vida humana. 

  Destarte a educação formal abrange desde a assimilação de conhecimentos 

culturais e científicos produzidos socialmente, até as formas de desenvolver em 

nossos educandos o desejo, a vontade de aprender estes conhecimentos, é obvio 

que este paladar para conhecê-lo, passa consequentemente pelas formas do como 

aprender, portanto há um liame entre o querer conhecer e os aspectos afetivos da 

emoção, da sensibilidade, do estímulo desencadeando noutros fatores, que vão 

desde a escolha destes conhecimentos, até as ações metodológicas desenvolvidas 

pelos professores em suas práticas docentes. 

O aparato tecnológico, a influência midiática dos meios de comunicação de 

massa do mundo contemporâneo tem causado uma espécie de esgarçamento no 

tecido social nos elos entre as novas gerações e os grupos primários de formação 
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de conhecimentos, valores, hábitos e atitudes, que a priori, foram estabelecidos pela 

família e pela escola, o que não significa dizer, que estes grupos perderam a 

capacidade de influenciar na formação das crianças e jovens, pelo contrário, eles 

podem e devem responsabilizar-se não somente pela formação da educação formal, 

racional, acadêmica intelectual, mas principalmente pela a formação cultural ética e 

estética dessas gerações. 

 A escola precisa trilhar caminhos, ainda não trilhados, que é a educação dos 

sentimentos, da criatividade da cultura. Percebeu-se no trabalho de campo no 

período de observações das aulas e nas entrevistas, que não são os alunos que não 

compreendem a arte, são alguns responsáveis pelo processo educativo que não a 

compreendem. Há o interesse, a participação e as afinidades destes alunos com o 

mundo artístico e cultural. 

 A educação pela arte aponta alternativas para a interação, entre a família, a 

escola, as crianças e os jovens. Pela educação em arte podemos desenvolver a 

cultura da solidariedade, da sensibilidade, gerar um convívio na escola com o 

mundo artístico; não significa formar artistas, isto não significa dizer: estamos em 

harmonia com Read, quando o autor diz que, a educação será sempre uma 

“formação de artistas.”  

A arte como parte intrínseca ao processo educativo pode até contribuir, no 

sentido de educar os sentidos, o gosto pela arte, por ser a arte um 

conhecimento de natureza criativa, intuitiva e simbólica, no entanto a escola da 

forma como se apresenta, não tem dado conta sequer de suas atividades 

básicas que são: ensinar a ler, a interpretar e a escrever a língua portuguesa, 

principal instrumento de acessos aos conhecimentos, sejam cognitivos ou 

sensíveis. Sob a ótica da educação que possa atender aos anseios sociais os 

PCNs assim expressam: 

 

No campo da educação, que manifesta uma necessidade urgente de 
formular novos paradigmas que evitem a oposição entre Arte e ciência, para 
fazer frente às transformações políticas, sociais e tecnocientíficas que 
anunciam o ser humano do século XXI. Apenas um ensino criador, que 
favoreça a integração entre a aprendizagem racional e estética dos alunos, 
poderá contribuir para o exercício conjunto complementar da razão e do 
sonho, no qual conhecer é também maravilhar-se, divertir-se, brincar com o 
desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar duro, esforçar-se e 
alegrar-se com descobertas. (1997, p. 35). 
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Por outro lado Read (1943), Lowenfeld (1947) e Dewey (1932) sofreram 

críticas ferrenhas contra seus posicionamentos de abordagem humanísticas, no que 

concerne ao desenvolvimento social, intelectual, físico e emocional da pessoa, 

acusados de contribuírem para as práticas de ensino de arte esvaziadas de 

conhecimentos filosóficos e estéticos, históricos, da produção e apreciação crítica da 

arte contribuindo para práticas espontaneístas baseadas no fazer artístico da técnica 

pela técnica, do exagero a criatividade como auto-expressão, reforçando a 

concepção de arte como dom artístico e a dualidade entre pensamento e ação. 

 O pensamento de Dewey (1932) baseado nas idéias liberais norte-

americanas defendia a Escola Ativa, aqui no Brasil, chamada de Escola Nova, que 

propunha a aprendizagem através da atividade individual do aluno, cujo foco da 

aprendizagem escolar deslocava-se da figura do professor enquanto detentor do 

conhecimento, passando então, para o aluno, a partir de condicionamentos internos, 

portanto genéticos, dos quais que já nascem portadores. Esta concepção de 

educação baseia-se na idéia de que o desenvolvimento cognitivo, físico, social e 

cultural acontece de dentro para fora, baseado nas características internas, portanto 

nos dons naturais. 

 A compreensão da aprendizagem baseada nas individualidades, na 

capacidade natural dos dons, na inteligência nata, poderia ser modificada por 

estimulação externa, portanto no que se refere ao ensino de arte ainda hoje 

encontramos fortes indícios dessas concepções baseadas na auto-expressão, 

principalmente a partir de 1922 com o advento da Semana de arte moderna, cuja 

bandeira de luta era a defesa de uma arte de cunho nacional, gerando grandes 

polêmicas sociais e políticas. 

 A Semana de Arte Moderna realizada no Brasil, nos dias 13, 15 e 17 de 

fevereiro de 1922, foi o marco da ruptura do inconformismo contra a república 

oligárquica. Este fato confirmado em 1917 pela greve geral em São Paulo, com a 

participação de 70.000 operários, em sua maioria imigrantes de ideologias 

anticapitalistas, questionava a “mais valia” dos latifúndios cafeeiros e das novas 

fábricas implantadas com suas perversas relações de explorações trabalhistas. 

 A Semana de Arte moderna de 1922 representou o nascimento de uma arte 

nova, a arte européia expressionista, trazida para o Brasil em 1913 pelo pintor 

Lituano Lasar Segall (1891-1957) e a brasileira Anita Malfatti (1896-1964) que 

estudara em Paris e na Alemanha. 
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 A exposição das pinturas de Anita Mafaltti em 1917 com suas obras: A 

estudante russa, O homem amarelo, Mulher de cabelo verde e Caboclinha estas 

(obras expressionistas) foram o estopim da crise. As mais polêmicas obras, 

provocando um artigo contendo severas críticas as novas tendências artísticas, fora 

escrito por Monteiro Lobato, que defendia a arte acadêmica em seu artigo “paranóia 

ou mistificação?”. 

 Os modernistas uniram-se para defender Anita e programaram uma semana 

de espetáculos, exposições no Teatro Municipal de São Paulo. Os modernistas 

dentre eles os pintores: Oswaldo Goeldi, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, os escultores: 

Victor Brecheret e Bruno Giorgi, os músicos: Villa Lobos, Guiomar Novais, os 

escritores: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, Menott Del 

Picchia, os desenhistas e arquitetos: Ribeiro Couto, Ronald de Carvalho e tantos 

outros. Este movimento era uma busca do novo, de expressão genuinamente 

nacional e visava a promoção de uma nova estética contra o academicismo, embora 

fosse o expressionismo moderno impulsionado pelos ideais europeus da época 

colonial, opunha-se ao naturalismo e realismo dos estilos clássicos e neoclássicos. 

 As primeiras manifestações modernistas de Arte no Brasil trazem novos 

elementos estéticos, na pintura, desenhos mais livres, abstracionismo de 

pinceladas soltas, cores intensas, valorização de temas brasileiros, como: os 

índios, o folclore, as festas populares, as lendas e outros movimentos 

modernistas sob a liderança de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que dá 

início a fase antropofágica, uma nova expressão artística, que traz no seu bojo o 

conhecimento das estéticas modernistas européias com feições brasileiras. As 

pinturas de Tarsila do Amaral, o Abaporu (1928), Os operários (1931), Na 

literatura: A Paulicéia Desvairada (1922), a escrava que não é Isaura (1925) e 

Macunaíma (1928) de Mário de Andrade. Estas obras foram destaque nesse 

movimento brasileiro em prol de uma arte de feição nacionais. 

 O modernismo da semana de Arte de 1922 foi criticado por não abordar 

temas brasileiros, como a miséria e a fome, foram também acusados de elitistas e 

sem base filosófica, limitando-se a romper com o passado, negando a evolução 

histórica processual de seu povo, onde Oswald de Andrade propagava-se como “um 

palhaço da burguesia”, Mário de Andrade oscilava entre o centro católico e a 

esquerda moderada, Plínio Salgado e Menotti Del Picchia aderiram a direita e ao 

poder, que encaminham a defesa de um nacionalismo autoritário imposto por um 
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grupo de intelectuais, considerados burgueses. Este movimento era combatido pelo 

Nacionalismo de Monteiro Lobato, que por sua vez, conhecia a miséria de nossos 

sertões, representado pelo personagem Jeca Tatu como sendo o caboclo sertanejo 

genuinamente brasileiro. 

Os movimentos históricos na cultura brasileira influenciam o ensino de arte, por 

sua vez a arte enquanto conhecimento acompanha estas as mudanças, por ser assim 

constituída esta dialética da transformação. Não podemos negar a grandeza deste 

movimento histórico cultural e artístico, sem, no entanto defender que as mudanças 

ocorrem para além da ingenuidade dos desejos, mas as mudanças sugeridas pelo 

movimento significaram um momento de lutas, de cunho social e político, que 

repercutiram também no ensino de arte desenvolvido em nossas escolas brasileiras. 

Os ideais da modernidade influenciam fortemente o modelo educativo tradicional, 

originando o movimento Escolanovista, cujas idéias difundidas são de Dewey. Barbosa 

(2001, p.19) age em defesa de Dewey, assegura que são injustas, são de quem nunca 

conheceu o pensamento de Dewey. Dessa forma nos diz Barbosa,  

 

O ensino de Arte na Escola preconiza a auto-expressão, a criatividade e a 
livre expressão para o desenvolvimento natural da criança. As práticas 
pedagógicas dão ênfase aos processos de desenvolvimento individual do 
aluno e na criação espontânea.” (2001, p. 19). 

 

Dewey (1859-1952) apesar de ser considerado empiricista aceitava a 

psicologia de dados científicos a serem incorporadas às reflexões filosóficas, 

também dialogava sobre os processos cognitivos e os estudos desenvolvidos em 

torno do desenvolvimento da inteligência para justificar métodos de ensino, idéias 

que os distancia em arte dos críticos expressionistas, ou seja, do laissez-faire das 

práticas descontextualizadas da realidade. 

 A teoria educacional de Dewey desenvolvida na universidade embasava-se 

na experiência entre dois elementos, situação e sujeito modificados pela realidade 

social, portanto opunha-se ao racionalismo ou intelectualismo por não considerarem 

a experiência como fase da natureza. Fusari declara: 

 

O princípio mais adotado por Dewey é, portanto, o da função educativa da 
experiência, cujo centro não é nem a matéria a ensinar, nem o professor, 
mas sim o aluno em crescimento ativo, progressivo. Esses trabalhos 
sintetizam suas preocupações com a importância da educação para a 
sociedade e para a democracia, e enfatizam uma pedagogia mais 
pragmática e experimental. (2001, p. 36). 
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 A teoria da arte como experiência é pouco conhecida por ter sido produzida 

por Dewey, quando este estava bastante velho e fora dos holofotes da mídia e dos 

críticos, os fundamentos desta teoria podem assim serem traduzidos por Barbosa 

(2001). A teoria da arte como experiência, desenvolvida por Dewey tem como 

suportes o movimento dialético, que neste estudo foi denominado reconstrutivo, ou 

seja, permite pela experiência estética um movimento em espiral, sempre em 

contínua transformação, que se constrói e reconstrói pelo professor, aluno e 

contexto social, que o alimenta na dialética da ação-reflexão-ação. 

 O ensino de arte na escola tradicional reproduzia os modelos educativos das 

escolas européias traduzidas na estética neoclássica, na valorização das técnicas 

dos trabalhos manuais, dos desenhos, nas artes plásticas realistas e naturalistas 

com predominância do perfeccionismo das formas, influências dos gregos e 

romanos. Na música a valorização do canto orfeônico. 

 No teatro e na dança eram manifestações artísticas de caráter meramente 

utilitário, para cumprir o calendário festivo das escolas. A literatura de cunho burguês 

baseava-se na memorização, na mimese, na imitação, de linguagem culta, voltada 

para a oratória, as narrativas épicas, o lirismo trovadoresco da poesia palaciana. 

 Na escola tradicional o produto sobrepõe-se ao processo de ensino, a ênfase 

recai sobre o fazer, a técnica, baseados na repetição e na memorização. Estes eram 

os traços marcantes da aprendizagem por repetição e mecânica. Os conteúdos eram 

descontextualizados da realidade social do aluno. O professor é o detentor dos 

conteúdos que são verdades incontestáveis e imutáveis. O aluno por sua vez é 

receptor, sujeito passivo de receber informações prontas sem o direito de 

contestação, visto que o professor que detém os conhecimentos tem também o 

poder sobre o aluno, que só obedece e silencia diante de uma educação imposta. 

Sobre a educação social Iavalberg assim destaca: 

 

A República é o marco do início da escola tradicional, Rui Barbosa, 
influenciado pelos modelos educativos americanos, ingleses e belgas, 
copiava e transcrevia literalmente as propostas de ensino de desenho 
(de Walter Smith), sem qualquer preocupação com a cultura nativa. O 
desenho era relacionado ao progresso industrial, tinha sentido utilitário 
e de preparo dos indivíduos para o trabalho em fábricas ou serviços 
artesanais. (2003, p. 110). 

 

A visão humanista e filosófica são preceitos do ensino de arte nas tendências 

tradicionais e escolanovista, mesmo que a Escola Nova tenha características que se 
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opõem ao modelo tradicional de ensino, ambos representam os ideais liberais, que 

fortalecem o modelo social dualista entre ricos e pobres. 

 A Escola Nova segundo Ferraz e Fusari (2001) acontece entre os anos 30 e 

40, num país em crise econômica e política de um modelo agrário comercial, 

exportador e dependente, buscando implantar um modelo nacional desenvolvimento 

e industrial. Eclodiram na época vários movimentos de lutas políticas, econômicas e 

socioculturais. A democratização da escola era nessa época a bandeira de luta dos 

pioneiros da Escola Nova, idéias traduzidas no Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova em 1932. 

 A cultura e a arte somam-se ao chamado otimismo pedagógico que consistia 

na educação como redentora de todas as mazelas sociais. Esta fase caracteriza-se 

pelo rompimento da rigidez estética, cedendo lugar ao desenvolvimento da 

consciência estética e criadora, porém prevaleceu a criatividade como um dom 

natural reforçando ainda mais arte como expressão natural. 

  No entanto, nos anos 60 o método da livre expressão, que pressupõe a idéia 

dos dons artísticos que deviam fluir de dentro para fora do aluno, por parte dos 

educadores não podia sofrer interferências, sob hipótese de tolher a criatividade, de 

que cada indivíduo é portador nato. Inclusive com base nos estudos de Lowenfeld, 

Carl Rogers, Guilford, a influência da psicologia foi marcante, no que concerne a 

busca exagerada da criatividade pelos exercícios de sensibilização. Assim na 

Pedagogia Nova segundo Fusari e Ferraz: 

 

A aula de Arte traduz-se mais por um proporcionar condições metodológicas 
para que o aluno possa exprimir-se subjetiva e individualmente. Conhecer 
significa conhecer-se a si mesmo; o processo é fundamental, o produto não 
interessa. Visto como ser criativo, o aluno recebe todas as estimulações 
possíveis para expressar-se artisticamente. Esse aprender fazendo o 
capacitaria a atuar cooperativamente na sociedade. (2001, p. 40). 

 

 As idéias de Dewey, Read, Lowenfeld e Ficher persistem e ainda hoje são 

mal compreendidas nas práticas de ensino de arte de muitos educadores. As 

práticas espontaneístas do método da livre expressão, as faltas de conhecimentos 

históricos e estéticos sobre a arte, levaram as concepções e práticas estereotipadas 

e equivocadas sobre o ensino de arte, que podemos confirmar nesta investigação 

ainda são persistentes nos dias atuais, o que nos remete a compreensão de que 

esta problemática tem em seu cerne a formação do educador para este ensino e não 
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somente do educador enquanto professor, mas daqueles responsáveis  pela gestão 

escolar, que muitas vezes podem encontrar formas criativas de desenvolver um 

trabalho educativo com arte à revelia do que determina os preceitos legais e  

principalmente daqueles que detêm o poder sobre os rumos da educação em 

diferentes esferas, a exemplo disso podemos citar um tempo de cinqüenta minutos 

para desenvolver uma aula de arte, isso nos parece um absurdo, quando temos 

outros espaços para desenvolver um trabalho de arte. 

 

2.2 Dos Aspectos Legais aos Aspectos Reais do Ensino de Artes 

 

 Resgatar a história da legislação da educação brasileira sobre o ensino de 

arte nos remete compreender que as leis refletem acontecimentos sociais, políticos, 

históricos e Culturais. A primeira lei de diretrizes e bases da educação brasileira, a 

Lei No 4.024/61 fora embalada pelos movimentos sociais da semana de Arte 

Moderna e pelos defensores da Escola Nova, principalmente pelo Educador Anísio 

Teixeira, que era defensor das idéias de Dewey, por ter estudado entre os anos de 

1927 e 1929 no Teacher’s College da Columbia University, no auge das idéias da 

Escola Ativa nos Estados Unidos. 

No período de 1930 a 1937, o movimento nacionalista era estimulado pelo 

então presidente Getúlio Vargas.Em 1932 Anísio Teixeira criou o SEMA 

(Superintendência de Educação Musical e Artística) para implementar juntamente 

com Villa Lobos o movimento de canto orfeônico, a música é muita valorizada nas 

escolas e torna-se obrigatória nos currículos escolares.  

 Villa Lobos inicia o curso de pedagogia de música e canto orfeônico, um 

projeto que põe em prática uma metodologia brasileira por ele elaborada. Grupo 

denominado de orfeão dos professores com um número aproximado de 250 vozes. 

A difusão do canto coletivo nas escolas proporcionou a criação, em 1933, dos 

chamados cursos de orientação e aperfeiçoamento do ensino de música e canto 

orfeônico. Eram eles: curso de declamação rítmica, curso de preparação ao ensino 

do canto orfeônico, curso especializado de música e canto orfeônico e curso de 

prática do canto orfeônico. 

 A nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional 

resultou de um longo período de tramitação de mais de vinte anos, uma vez que o 

projeto foi elaborado à luz da Constituição de 1946. Segundo Saviani (1997) a Lei No 
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4.024/61 foi uma “Lei inócua” no sentido de que em quase nada contribui para a 

educação básica. Entretanto ressalta que esta Lei sofreu um processo de 

deformação no seu projeto original ocasionado pelo desgaste do tempo em 

tramitação e os cortes sofridos nos cinco primeiros títulos, que tratava da educação 

e da ruptura política neles contidas, principalmente pela participação da sociedade 

civil no processo de elaboração, uma vez que esta lei foi gestada a partir dos ideais 

dos pioneiros da Escola Nova. 

 Nesta Lei de Diretrizes No 4.024/61 o ensino de artes não era obrigatório, 

entretanto foi instituída a disciplina arte dramática para trabalho como componente 

curricular obrigatório, em colégios de aplicação, escolas pluricurriculares e ginásios 

vocacionais. 

 Os ginásios vocacionais eram centros de referências para engajar jovens de 

comunidades em experiências artísticas, pertenciam ao sistema de ensino público 

estadual, na década de 60 havia cinco centros vocacionais em São Paulo e um no 

Rio Grande do Sul, os centros experimentais eram estrategicamente localizados em 

função das atividades econômicas de cada região, as práticas voltavam-se para 

estas atividades, se a comunidade tinha características agrícolas todas as atividades 

artísticas voltavam-se para este eixo nas linguagens das músicas, danças, teatro, 

Artes visuais, fotografia, escultura, pintura, etc. 

 Nestes centros vocacionais a arte dramática era obrigatória pela Lei No 

4.024/61, o art.73 desta lei determinava uma jornada escolar de seis a 10 horas 

aulas, incluindo refeições, repouso e recreação. Quanto ao funcionamento dos 

cursos era de 42 horas semanais, no entanto em 12 de dezembro de 1965 houve 

uma invasão militar em todas as escolas da rede vocacional e em 1970 aos 

ginásios vocacionais foi incorporada à rede comum do ensino estadual 

(NOGUEIRA, 1994, p. 95-101). 

Apesar das críticas ao caráter de generalidade da Lei, é este aspecto que se 

torna um terreno fértil para as inovações, que desencadeiam várias mudanças na 

educação, na cultura e nas Artes. Neste contexto histórico, é intensa a 

participação popular, influenciadas pelos princípios da educação libertadora, de 

Paulo Freire, baseada nos princípios de participação, do diálogo pela 

conscientização, onde aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta 

das pessoas resultando no processo de compreensão, reflexão e crítica da 

realidade às situações de opressão. 
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 As idéias da educação libertadora exerceu uma influência expressiva nos 

movimentos populares e sindicatos e, praticamente, e ainda está presente na 

maior parte das experiências, do que se denomina educação popular. Neste 

contexto histórico surgem os primeiros movimentos de valorização da cultura 

popular, momento de valorização do folclore nacional, afloram pesquisas de 

Câmara Cascudo, Mário de Andrade, Leonardo Mota na tentativa de delinear 

elementos do folclore brasileiro, que pudessem fortalecer a cultura nacional  e a 

partir do autoconhecimento das nossas origens, conhecermos  a identidade 

cultural do nosso povo. 

Intensificam-se os movimentos estudantis, dos trabalhadores e da sociedade civil 

em prol de uma sociedade menos excludente e elitista, por isso eclodem vários 

movimentos em favor do nacionalismo exacerbado. É também criado o Instituto 

Superior de estudos Brasileiros – ISEB, a participação da liga dos camponeses 

estimulada pelos movimentos eclesiais de bases e ainda, contamos com outro 

movimento de cunho ideológico de extrema esquerda que Ortiz (2003) caracteriza de 

concepção leninista de vanguarda artística em defesa da arte popular desalienada; o 

CPC da UNE; o Centro Popular de Cultura desenvolveu uma experiência de 

organização da cultura popular entre os anos de 1962 e 1964, movimento de inspiração 

marxista articulado pela União Nacional dos Estudantes de todo o país, que foram 

severamente perseguidos no decorrer deste contexto histórico ditatorial.  

 A lei apresenta-se muito maleável nos aspectos da descentralização 

(VIEIRA, 1990, p.96) ressalta: “trata-se de um texto que já nasce velho, na 

medida em que muitas de suas concepções já haviam sido superadas pelas 

idéias emergentes no panorama educacional do período.” A disputa de interesses 

diferentes entre os pioneiros da escola nova e aqueles que defendiam os 

interesses privados, acaba favorecendo a expansão da escola privada, em 

detrimento da melhoria da escola pública. 

 No que tange à educação no Brasil, historicamente percebe-se que os 

embates travam-se por determinantes políticos e econômicos do que pela 

importância que a educação tem em si, sobre o desenvolvimento de qualquer nação, 

conforme tem revelado a história. A primeira LDB No 4.024/61 referente ao modelo 

econômico agrário-exportador e urbano industrial foi determinante no insucesso da 

lei, no que diz respeito aos princípios filosóficos do direito a liberdade da escola e da 
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autonomia. Por outro lado em nada avança naquilo que se propunha de mais 

democrático, como a defesa de uma “escola única” para os pobres e para os ricos. 

 Expõe Saviani (1990) que o texto da Lei representava os interesses dos 

liberalistas representados pelo grupo do Estado de São Paulo e à Universidade de 

São Paulo e ainda por Carlos Lacerda, Villalobos e partidos políticos como a UDN e 

PSD, a quem denominou de “democracia restrita” as elites. No caso da lei aprovada, 

esta já não contemplava as camadas populares, dada as constantes revisões 

sofridas ao longo dos anos desde o encaminhamento do então ministro da educação 

Clemente Mariani, em 29 de outubro de 1948 até a sua aprovação em 20 de 

dezembro de 1960, a quem Anísio Teixeira (1962) em artigo da Revista de Estudos 

Pedagógicos faz críticas sob o título “Meia vitória, mas vitória.”  

Em suma, Saviani destaca que a lei era uma solução de compromisso, 

resultante de concessões mútuas, prevalecendo à vitória da democracia restrita, e 

resume sua posição: 

 

Havia também aqueles que consideraram a lei então aprovada pelo 
Congresso Nacional como inócua, tão inócua como o eram as críticas 
estribadas na estratégia do liberalismo, ilustra essa posição a definição 
espirituosa enunciada por Álvaro Vieira Pinto: é uma lei com a qual ou sem 
a qual tudo continua tal e qual. (1999, p. 48). 

 

Aos aspectos da Lei No 4.024/61 sobre o ensino da arte e da cultura, encontra 

no Título I, Art. 1º, dos fins da educação, entre suas finalidades: a preservação e 

expansão do patrimônio cultural. E, ainda no título XII, dos recursos para a 

Educação, conforme art. 169 da Constituição Federal, os recursos do sistema 

público, art. 93, inciso 4º: “o desenvolvimento das ciências, letras e Artes.” 

 Ferreira Gullar, poeta e crítico de arte, assume a presidência do Centro 

Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes de Brasília, cujas idéias 

refletem a preferência a opção pela Arte popular de caráter revolucionário e a defesa 

da Cultura genuinamente Nacional, que segundo Couto assim, se reporta a proposta 

de arte do CPC: de cunho eminentemente político em favor daqueles que se diziam 

oprimidos, da influência das idéias da Educação Libertadora de Paulo Freire. 

 

Nossa Arte revolucionária pretende ser popular quando se identifica com a 
aspiração fundamental do povo, quando se une ao esforço coletivo que visa 
dar cumprimento ao projeto de existência do povo o qual não poder ser 
outro senão o de deixar de ser povo tal como ele se apresenta na sociedade 
de classes, ou seja , um povo que não dirige a sociedade da qual ele é povo 
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[...] Pela investigação, pela análise e o devassamento do mundo objetivo, 
nossa Arte esta em condições de transformar a consciência de nosso 
público. [...] Nenhuma Arte poderá se propor finalidade mais alta que esta 
de se alinhar lado a lado com as forças que atuam no sentido da passagem 
do reino da necessidade para o reino da liberdade. (2002, p. 191). 

 

 As artes em geral no Brasil tiveram grandes repercussões na vida social e 

política do país até o golpe militar em março de 1964 e a decretação do Ato 

Institucional No 5 (AI-5), é exatamente neste contexto de regime autoritário e 

ditatorial que nasce a Lei de Diretrizes da Educação No 5.692/71, num contexto 

marcado pela perda de direitos políticos, práticas à censura dos meios de 

comunicação, prisões de professores universitários, mortes e a tortura como 

mecanismo de repressão e tentativa de tolher as manifestações sociais. 

 A lei representa os interesses norte-americanos capitalistas cuja essência é 

manipular pela educação a implantação do modelo desenvolvimentista no Brasil, 

conhecido pelo nome de governo dos militares. Neste o presidente da República era 

o general Emílio Garrastazu Médici, onde vários slogans representavam esta fase 

ditatorial de nossa história, como: “Brasil, ame-o ou deixe-o”, “Pra frente, Brasil”, 

“Integrar, para não entregar”, “setenta milhões em ação” dentre outros slogans, de 

incentivo as políticas de expansão capitalistas. No bojo da Lei No 5.692/71 no art. 7º, 

cap I, do Ensino de 1o e 2o graus, explicita: 

 

Art. 7º. Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 
Estabelecimentos de 1

o
 e 2

o
 graus, observado quanto a primeira o disposto 

decreto de 869, de 12 de setembro de 1969. 
 

 O parecer 853/71 do então Conselho Federal de Educação, hoje denominado 

Conselho Nacional, doutrina sobre os currículos da Lei, quer do núcleo comum, quer 

da parte diversificada. Segundo este parecer às matérias deveriam ser trabalhadas 

em três grandes linhas: comunicação e expressão, estudos sociais e ciências, sendo 

que a arte, aí denominada “Educação Artística”, teria que perpassar as três áreas, 

no caso de estudos sociais a disciplina de folclore, no caso da matemática o 

desenho geométrico, no caso das ciências biológicas, articulinária e assim 

fortalecendo o conceito de arte como produto, ou seja, voltada meramente para o 

fazer como ornamento  descontextualizado da realidade e do significado do 

conhecimento artístico. 
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 Sobre a integração de educação artística ao núcleo (PILETTI 1995, p.194) o 

parecer No art. 2, expressa: 

 

[...] isoladamente (art. 2º), se em termos de currículo, como já proclamavam 
os educadores do século XVIII, “tudo está em tudo”. A Língua Portuguesa 
não pode estar separada, enquanto forma de Comunicação e Expressão, de 
Educação Artística ou de um Desenho que se lhe acrescentem, sob pena 
de inevitável empobrecimento. A Geográfica, a História, e a Organização 
Social e Política do Brasil adquirem tanto mais sentido e vigor quanto mais 
se interpenetram com vistas à integração do aluno ao meio próximo e 
remoto; e para isso muito hão de contribuir atividades como as de Educação 
Física, Educação Artística e Educação Cívica, em que a discrepância 
individualista numa sessão de Canto Orfeônico, numa competição 
desportiva ou num debate público, por exemplo, acarreta sanção natural e 
automática emergente das próprias situações criadas. 

 

 Os anos 60 e 70 foram marcados por significativos movimentos culturais e 

artísticos na Sociedade brasileira, e também de criação de vários museus no Brasil, 

inclusive o Museu da Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC) e o Museu de 

Arte Moderna na Bahia. 

 A escola única deveria ter uma tríplice finalidade: a formação cultural, a 

preparação profissional e o desenvolvimento das potencialidades do aluno, 

entretanto isso nunca aconteceu, e conseqüentemente venceu o projeto 

antidemocrático de educação e de sociedade, uma vez que a Lei é substituída pela 

Lei No 5.692/71, que se configura numa lei de cunho autoritário, estabelecendo um 

ensino tecnicista e excludente. 

 Na Lei No 5.692/71, cuja essência permeia tanto as práticas dos professores, 

que ora são liberais no sentido tradicional, ou espontaneístas e tecnicistas. Nesta lei 

para esclarecer a dimensão profissionalizante do ensino, foi regimentado pelo 

parecer 45/72, do antigo Conselho Federal de Educação, substituído por Conselho 

Nacional de Educação. 

 O Parecer No 45/72 regulamentava sobre 130 habilitações, 52 habilitações 

técnicas e 78 habilitações parciais. Na área do ensino de artes, somente na área de 

desenho concentrava-se cerca de vinte habilitações, portanto este parecer fixa as 

seguintes habilitações a serem escolhidas pelos alunos: do 2o grau, atualmente 

ensino médio, publicidade, instrumentista musical, artes gráficas, fotógrafo em artes 

gráficas, guia de museu, auxiliar técnico da fotografia, técnico em canto, técnico em 

fanfarra, técnico em sonoplastia, técnico em instrumentos, decoração, desenhista de 
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decoração, desenho arquitetônico, desenhista de estradas, de cartografia, mecânico, 

de circuitos eletrônicos.  

 Fixado as habilitações pelo Parecer No 45/72, as resoluções estaduais do 

Conselho Estadual de Educação (C. E. E.), poderiam sugerir matérias para compor o 

currículo na parte de educação geral, educação artística para as séries do ensino de 

1o grau, hoje ensino fundamental, compreendendo do 1o ao 9o ano. Dentre estas 

matérias destacamos artes plásticas, coreografia, canto orfeônico, decoração, 

escultura, modelagem e teatro.  

No 2o grau, atualmente ensino médio, nas três séries, poderiam ainda 

escolher para o currículo de educação geral, na área de comunicação e expressão, 

conteúdos de literatura, práticas persistentes em algumas escolas tanto da rede 

pública, como na rede privada de ensino. No ensino fundamental é comum ser 

trabalhado conteúdos de matemática, utilizando-se o nome de desenho geométrico 

e no ensino médio literatura para preparar alunos a ingressarem nas universidades, 

essas formas sutis de mascarar com outras roupagens os conhecimentos 

específicos da área de arte, infelizmente reforça e demonstra por parte daqueles que 

fazem educação o descaso pela nossa cultura, pela Arte e pela educação. 

Na tentativa de fechar arestas da Lei, e ao descontentamento dos 

educadores o então Conselho Federal, tenta amenizar ao dispor do Parecer No 

540/77, que dispõe das especificidades do art. 7o da Lei No 5.692/71 que para nós, 

constitui-se de argumentos, que somente reforçaram o preconceito e o desrespeito a 

educação em arte, tão importante para desenvolvimento do aluno. 

 No art.7o da Lei a educação artística não pertencia à área do conhecimento 

apenas perpassava a comunicação expressão, daí derivavam-se às críticas a esta 

LDB No 5692/71 em questão, concordamos com as críticas feitas a época que a arte 

se esfumaçava na área de comunicação expressão e não tendo identidade própria, 

como área do conhecimento a exemplo das demais áreas do conhecimento. 

Sobre a ausência das linguagens artísticas que não são mencionadas nem 

no art. 7o da lei, nem no Parecer No 853/71, este Parecer No 540/77, seis anos após 

a aprovação da Lei, nos remete afirmar que tenta justificar suas lacunas emitindo 

críticas a lei anterior No 4.024/61. 

 

Também havia Música, além de Trabalhos Manuais, nas escolas, 
anteriormente à Lei N

o
 5.692/71. Entretanto, a Música ou os 

Trabalhos Manuais, do modo como se desenvolviam em muitas 
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escolas, não atenderiam com precisão às intenções do legislador.A 
Música - era tratada como disciplina em muitos casos,como Teoria 
Musical, propiciando conhecimentos sem dúvida interessantes as 
características da Educação Artística, mas era limitada em seu 
alcance quando não deixava muita margem, outra vez, à criatividade 
e à auto-expressão dos educandos. 

 

Relata o parecer que o canto coral na Lei No 4024/61 fora tratado em 

experiências isoladas, e não foi dado a devida significação, uma vez que implicava 

em desenvolver atitudes de sensível valor educativo, mas isoladamente, não 

atenderia ao que se espera num contexto mais amplo e novo da então educação 

artística  proposta. Ainda faz referências negativas ao estilo desenvolvido nas artes 

visuais, de cunho expressionista, técnicas bastante utilizadas naquele contexto, 

originado pelas idéias da Escola Nova e pelo movimento de arte moderna, que muito 

contribuiu para as práticas espontaneístas no ensino de arte, nos deixando um 

legado ainda presentes no pensamento de alguns. Acredita-se ser o ensino de arte 

um passatempo, um mero ornamento sem nenhum prestígio e significado na 

formação cultural dos nossos educandos. E então expõe o parecer: 

 

Os Trabalhos Manuais, em cujo nome se pretendia um ensino artístico, 
insinuado na denominação muitas vezes utilizada de "Artes Aplicadas", 
constituem uma concepção especialmente resistente à mudança. E 
como se desenvolvem na maioria das vezes, constituem até uma 
contrafação da Arte e um exercício sistemático do mau gosto. As 
vantagens que ofereciam e oferecem, no campo motor, por si sós, não 
os justificariam. Afinal, esses objetos do plano motor podem ser 
atingidos num outro contexto que levem a resultados educacionais, 
mais variados e positivos. 

 

O parecer responde até certo ponto com desdém ao referir-se a teoria 

musical como sendo imposta, rígida e que tolhia a criatividade e a auto-expressão 

dos educandos, e demonstra ao mesmo tempo contradição ao referir-se aos 

trabalhos manuais de “mau gosto”, uma vez que a estética não se permite 

engessamento do belo e do feio, demonstrando confusão no que acabara de afirmar 

em relação à autoexpressão da arte moderna. 

E ainda faz críticas ao desenho e aos objetivos do mesmo em relação ao 

desenvolvimento motor, justificando que estes objetivos podem ser atingidos de 

outra forma. E, coloca a culpa da falta de esclarecimento da Lei ao despreparo dos 

educadores, justificando que o horário da disciplina deve ser de acordo com a 

integração a comunicação e expressão, então relata: 
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Aos fins da educação, por via dos objetivos gerais de cada grau de 
ensino, torna-se mais evidente ainda que o desenvolvimento das 
potencialidades do educando, tanto para a auto-realização como para o 
trabalho e o exercício consciente da cidadania não podem prescindir do 
que prescreve o Art. 79, que visa, em rigor, à instalação no homem de 
sua plena humanidade.Assim interpretados, os componentes curriculares 
derivados do Artigo 7

o
 dificilmente caberão na estreiteza de uma carga 

horária burocraticamente cumprida em determinada série, como se está 
fazendo muitas vezes. Na prática – é preciso que tenham os educadores 
a humildade de reconhecê-lo, os objetivos da Educação Artística, da 
Educação Moral e Cívica, da Educação Religiosa e dos Programas de 
Saúde têm sido assiduamente distorcidos. Não por má-fé, certamente e 
felizmente, mas por inexperiência, por falta de questionamento e 
também, talvez pela inexistência de recursos humanos devidamente 
preparados e em número suficiente para atender à demanda. 

 

É claro que a Lei No 5.692/71 não assume o caráter tecnicista e vago de que 

se veste, e busca procurar “bodes espiatórios”, de certo que a demanda por 

professores na área de ensino de arte, é ainda nos dias atuais um dos desafios a ser 

enfrentados pelas universidades de todo o Brasil, caso contrário toda lei, jamais 

sairá do plano legal para a realidade das escolas. 

 

2.3 Arte: Das Diretas Já ao Contexto da L.D.B. No 9.394/96 

 

 As discussões em torno do ensino de arte intensificou-se na década de 80, 

com o cenário social de abertura política, de anistia aos exilados, da busca de novos 

paradigmas educacionais para nortear o ensino brasileiro, é também no campo da 

arte momento promissor para repensar o ensino de arte no Brasil. 

 O termo “Educação Artística” proposto pela lei tecnicista No 5.692/71 não 

vigora, a linguagem arte-educação assume no discurso das associações de arte-

educadores um novo sentido, diferente do que Read (1986) propunha em arte, mas 

mantendo a inter-relação com Educação, já idealizada como partes essenciais do 

processo educativo. 

 Instalada a Nova República, que apesar dos resquícios dos ranços 

autoritários, por não ouvir os clamores sociais pela urgência de uma democracia 

plena, aqui expressos na campanha, das Diretas Já, elegem pela eleição indireta, 

mesmo à revelia dos interesses da sociedade civil o presidente Tancredo Neves, 

que vem a falecer poucos meses depois de sua posse, assumindo o vice-presidente 

Itamar Franco que prossegue com a linha de abertura democrática. 
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 Neste ínterim as discussões em torno da identidade do ensino da arte e o seu 

conseqüente desmembramento da terminologia arte-educação, Barbosa assim sugere: 

 

Eliminemos a designação Arte-educação e passemos a falar diretamente de 
ensino de Arte e aprendizagem da Arte sem eufemismo, ensino esse que 
tem de ser conceitualmente revisto na escola fundamental, nas univer-
sidades, nas escolas profissionalizantes, nos museus, nos centros culturais 
e previstos nos projetos de politécnica que se anunciam. (1991, p. 17). 

 

 Em inúmeros encontros de arte, as associações de artes (FERRAZ e 

SIGUEIRA, 1987) discutem a identidade do conhecimento de arte, assim com as 

demais áreas da Língua Portuguesa, e das outras ciências. Nesses encontros entre 

as décadas 80 e 90, além do ensino de arte, várias questões eram abordadas, como 

a formação do professor de arte, as linguagens artísticas a serem trabalhadas, as 

matrizes curriculares para a formação docente, o processo pedagógico e o fazer 

artístico, as teorias do ensino de arte a serem estudadas entre a psicologia da arte 

com abordagem no desenvolvimento expressivo, da percepção e da criatividade, 

fundamentos filosóficos da estética, história da arte, a estética, estudos culturais, 

metodologia da pesquisa em arte oficinas de multimeios envolvendo as novas 

tecnologias, música e música experimental, vídeo, fotografia (CAMARGO, 1994). 

 As associações de arte-educadores, em diferentes momentos têm dado 

contribuições significativas no avanço do ensino de Arte no processo Educativo. 

Camargo (1994, p.154) destaca o papel histórico dessas associações em quatro 

momentos: 

 

a) A fundação da SOBREART, em 1973, como resultado do movimento 

escolinhas de arte, que se expandiu a partir da Escolinha de Arte do 

Brasil, criada em 1948, no Rio de Janeiro; 

b) A fundação da AESP – Associação de Arte-Educadores do Estado de São 

Paulo, em 1982; 

c) A criação de várias associações estaduais a partir de 1983; 

d) O intercâmbio entre as associações e a conseqüente criação da FAEB – 

Federação dos Arte-Educadores do Brasil, em 1987. 

 

Certamente num país tão grande como o Brasil não se pode pensar o ensino 

de arte de forma individual, isolada de um grupo maior de artistas, professores-
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artistas e educadores das diferentes áreas, Ortiz destaca o papel dos intelectuais na 

formação da identidade e da cultura nacional, na seguinte afirmação: 

 

Se os intelectuais podem ser definidos como mediadores simbólicos são 
porque eles confeccionam uma ligação entre o particular e o universal, o 
singular e o global. Suas ações são, portanto, distintas daqueles que 
encarnam a memória coletiva. Enquanto esses são especialistas que se 
volta para uma vivência imediata, aqueles se orientam no sentido de 
elaborar um conhecimento de caráter globalizante. Em linguagem 
goffmaniana poderíamos dizer que os atores da memória coletiva 
dramatizam um papel pautado pela estrutura da peça encenada (se bem 
que deve ficar claro que a objetividade do enredo não existe fora dos atores 
sociais), ao passo que os agentes da memória nacional se definem por uma 
ação politicamente orientada. (p. 140). 

 

 A participação não só dos intelectuais, mas de toda sociedade civil em torno 

dos interesses da nação, é a única forma de vivenciarmos a cidadania plena. Fato 

marcante em relação ao papel que desempenha os movimentos sociais aconteceu 

em 1986, em Salvador, Estado da Bahia, onde por ocasião do 2º Simpósio 

Internacional de História da Arte-Educação foi criada comissões em defesa do 

ensino de arte. Neste encontro as críticas a Lei No 5.692/71 ao Parecer No 785/86 e 

à Resolução No 6/86 do então Conselho Federal de Educação, que reformulou o 

núcleo comum de ensino, para o 1o e 2o grau, nomenclatura modificada na lei atual 

por ensino fundamental e médio. 

 A comissão Pró-Federação Nacional de Arte-Educação composta pela AESP 

(Associação de Arte-Educadores do Estado de São Paulo), a FAEB (Federação dos 

Arte-Educadores do Brasil) e mais onze associações mobilizam educadores de arte 

de todo país, por ocasião da elaboração da constituição de 1988, no sentido de 

pressionar à Assembléia Constituinte a inclusão da arte como conhecimento e sua 

conseqüente valorização no ensino, na pesquisa e no processo criativo. 

 Liderando estas comissões representadas pela AESP, Lais Aderne, Mirian 

Celeste Martins, Ivone Richter, e na 5a Conferência Brasileira de Educação em 

agosto de 1988, em Brasília em fase dos encaminhamentos para propostas da 

constituição de arte a compor a nova Lei No 9.394/96 então, já em processo de 

aprovação de diretrizes da educação propostas, destacou-se o papel fundamental 

de Ana Mae Barbosa, e João Francisco Duarte Jr., com o documento intitulado arte-

educação: Fundamentos e finalidades, tendo como repercussão a inclusão na 

Constituição Federal de três artigos, transcritos a seguir: 
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] II 
– liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a Arte 
e o saber; [...] 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: [...] 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; [...] 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais, [...]. 
 

 

  À luz da Constituição, dos embates sociais para a consolidação da arte 

como área do conhecimento em consonância com as linguagens artísticas 

pertinentes ao conhecimento artístico-cultural, foi desenvolvido um capítulo sobre a 

legislação vigente na Lei No 9.394/96 e as práticas educativas dos professores 

licenciados pelo programa MAGISTER-UFC. 
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3  DO VERSO DA FORMAÇÃO DOCENTE-MAGISTER/UFC  

  

 No segundo capítulo foi abordado questões inerentes à política de formação 

do Educador para o ensino de arte no Ceará, descrevendo e analisando o processo 

de formação do Programa de Formação Docente de professores em serviço 

(MAGISTER-UFC), licenciados no curso de linguagens e códigos com habilitação 

para lecionarem nas áreas do ensino de arte e educação física, sendo que esta 

pesquisa analisa o processo de formação e as repercussões na prática educativa e 

contribui com aqueles professores que estão atuando na área de ensino específica 

de artes. 

 Essas questões nortearam o desenvolvimento desta investigação, apontando 

respostas a partir das análises sobre os processos de formação inicial e continuada 

dos professores, do conhecimento, das experiências estéticas, culturais e artísticas, 

das concepções teóricos e metodológicas expressas em habilidades e competências 

das ações pedagógicas do cotidiano escolar, dos dez professores egressos do curso 

de linguagens e códigos habilitados para o ensino de artes. 

 

3.1 Historicizando a Formação 

 

As discussões acerca da formação docente (Programa MAGISTER) 

acontecem num cenário onde os discursos produzidos pelas políticas educacionais 

no Brasil clamam pela urgência de um novo paradigma educacional que atenda as 

demandas de um mundo globalizado e de grandes aparatos tecnológicos, onde o 

foco do processo educativo concentra-se na aprendizagem, desencadeando 

discussões em torno de dois processos diferenciados e que se interpenetram: o 

ensinar e o aprender. 

 Portanto, o ensinar diz respeito à formação docente e o aprender as 

aquisições de conhecimentos aprendidos pelos alunos. É também neste cenário que 

em 20 de dezembro de 1996 ocorre a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB No 9.394/96, portanto qualquer legislação deve situar-se 

no contexto social e histórico, e no que concerne a educação, Saviani nos convida a 

reflexão quando nos diz que 
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Para compreender o real significado da legislação não basta ater-se à letra 
da lei: é preciso captar o seu espírito. Não é suficiente analisar o texto; é 
preciso examinar o contexto. Não basta ler nas linhas; é necessário ler nas 
entrelinhas. (1976, p. 173). 

 

O mundo do trabalho, anseia por um novo profissional, um trabalhador 

polivalente, que tenha múltiplas funções na escola, e no caso do professor de arte 

precisa saber ter o domínio teórico dos conhecimentos socioculturais a serem 

ensinados e aprendidos pelos alunos, além disso, desenvolver habilidades e 

técnicas nos fazeres artísticos, desenvolverem competências de percepção, 

raciocínio, intuição e imaginação em todas as modalidades artísticas que englobam 

os movimentos corporais, as representações cênicas, o mundo das imagens e sons 

e demais elementos que compõem o processo de construção e expressão da arte, 

bem como liderança, dinamicidade e principalmente devotamento e maleabilidade às 

mudanças emergenciais. Conforme revela um dos objetivos para o perfil desejado 

da formação conforme Manual do Programa: 

 

Compreender a realidade sócio-política e educacional do município e do 
Estado; · assumir atitude de auto-crítica em relação ao seu desempenho 
como profissional-cidadão; · "dominar [...] conteúdos disciplinares das áreas 
de sua escolha e as respectivas didáticas e metodologias com vistas a 
conceber, construir e administrar situações de aprendizagem e de ensino" · 
"atuar no planejamento, organização e gestão dos sistemas de ensino, nas 
esferas administrativas e pedagógicas com competência técnico-
científica,com sensibilidade ética e compromisso com a democratização das 
relações sociais na instituição escolar e fora dela" ; · "ser capaz de 
estabelecer um diálogo entre a sua área e as demais áreas do 
conhecimento - das ciências humanas e sociais, da natureza e das 
tecnologias, relacionando o conhecimento científico e a realidade social, 
conduzindo e aprimorando suas práticas educativas e propiciando aos seus 
alunos a percepção da abrangência dessas relações. (2000, p. 14). 

 

Em suma, o que se espera diante desta complexa conjuntura é que a 

educação atenda com racionalidade científica, técnica e instrumental essas 

mutações, e a constante competitividade da vida moderna. É nesse contexto de 

contradições que a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB No 

9.394/96), traça os preceitos legais da formação docente. Em seu artigo 61 

determinam como formação necessária para os profissionais da educação “... a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço”; 

bem como o “ aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 

de ensino e outras atividades”. Ainda segundo a LDB “a formação de docentes para 
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atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação,[...]” (art 62). 

Emergem outras formas de organização mundial da produção, complexificam 

as relações sociais, os velhos padrões de exploração são superados e novas 

exigências são estabelecidas para a organização do estado e suas instituições. 

Surgem várias reformas educacionais e em vários países, principalmente nas 

últimas décadas do século XX, em nosso país somos propícios a adesão de 

qualquer proposta , sem no entanto, realizar um olhar aguçado em nossa realidade 

social, aderimos a vários modismos, sem nos importamos muito com suas 

conseqüências,usando uma metáfora, é como se engolíssemos, sem mastigar, 

herança desde o período colonial, onde não somos chamados a opinar sobre nossos 

interesses e destinos. 

Vieira (1996) em debate sobre política de formação do magistério, promovido 

pela Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC), sugere formular novas bases de 

formação docente, no que diz respeito ao conteúdo curricular dos cursos de 

licenciatura e pedagogia, bem como a formação para o ensino médio, diz ser as 

demandas por mudanças na política de formação para o magistério pendências 

históricas, mas o Fundo de Valorização do Magistério (FUNDEF), atualmente 

FUNDEB, vem precipitar a necessidade de uma tomada de decisão imediata. 

Praticamente todos os municípios do Estado depara-se com necessidades urgentes 

de qualificação de seus professores muitos não-titulados. 

Vieira (1996) diz ainda, que o Censo Educacional de 1994, publicado pelo 

Ministério da Educação em fevereiro de 1996, traz dados referentes à qualificação 

do magistério cearense, indicando que somente no Ensino Fundamental, de 52.812 

funções docentes, 12.298, ou seja, mais de 10% era de pessoal docente em 

exercício com educação fundamental (completa e incompleta). Do total de funções 

docentes, pouco mais da metade apresentam formação para o magistério em nível 

médio completo (24.692) ou licenciatura completa 8.015. Esses dados não sofreram 

uma mudança significativa de 1994 para cá. “Isto significa que, a persistir a situação 

atual, grande parte do magistério cearense não poderá beneficiar-se dos efeitos 

pretendidos pelo instrumento de política proposto pelo governo federal.” Conclama a 

tomada de uma decisão a esse respeito como tarefa para o estado, municípios, 

universidades, conselho de educação e de “todos quantos de um modo ou outro 

colaboram na política de formação do magistério no Ceará”. 
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Outro aspecto a ser considerado diz respeito à relação entre formação 

inicial e continuada. Historicamente esta articulação tem sido meramente 

ocasional. As agências de formação de nível médio e superior tendem a ocupar-

se de uma e as secretarias de educação de outra. A “indissociabilidade entre 

formação inicial e continuada”, por uma vez, pressupõe um novo modo de 

conceber a política de formação. Um primeiro passo nesse sentido deverá ser a 

integração das diferentes esferas do poder público (estado e municípios) e das 

agências de formação (Universidades, secretarias e cursos de magistério de nível 

médio) no esforço de proceder ao diagnóstico e formulação de proposta de 

política de formação do magistério, capaz de atender às exigências de uma 

educação de qualidade para todos.  

Na busca da superação dessas problemáticas da formação docente, 

debatidas por diversas instituições, com ênfase nas discussões em todo o Brasil 

promovidas pela ANFOPE e MEC, é que no Estado do Ceará se iniciam em maio de 

1999 a delineação do projeto de formação, os primeiros contatos e debates entre as 

quatro universidades públicas do Ceará (UFC, UECE, UVA e URCA), e a Secretaria 

de Educação do Estado do Ceará (SEDUC), da SEDAS (Secretaria de Educação e 

Assistência Social), o Conselho de Educação do Ceará (CEC); a União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); a Associação dos Prefeitos do Ceará 

(APRECE); e os Sindicatos – Unificado dos Trabalhadores da Educação (SINDIUTE) 

e Associação dos Professores do Ensino Oficial do Ceará (APEOC). Com 

representantes destas instituições e da SEDUC/CREDE foram constituídas a 

Coordenação de Articulação Interinstitucional e a Comissão Pedagógica. 

Vários encontros foram realizados para a elaboração do projeto de formação, 

aproximadamente um ano e meio, numa dinâmica que transcorreu entre maio de 

1999 a agosto de 2000, estes encontros entre as universidades e as secretarias 

visaram traçar diretrizes administrativas e pedagógicas, compreendendo os 

fundamentos da proposta curricular, os referenciais teórico-metodológicos da 

formação, que deviam atender a diretrizes comuns na formação. Outros encontros 

foram efetivados, para acompanhamento e avaliação do programa entre todas as 

quatro universidades. 

O programa de formação MAGISTER estruturou-se no Estado do Ceará, por  

regiões, portanto coube a cada universidade a responsabilidade da formação de 

acordo com as demandas por regiões, buscou-se atender aos professores da rede 
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pública municipal e/ou estadual por sedes, assim das universidades que atendiam 

aos demais municípios circunvizinhos  e distritos. 

Dessa forma, a UVA, de Sobral, atendeu a Região Norte, enquanto a 

Universidade Regional do Cariri atendeu a região sul do estado. Na capital 

cearense, coube à UFC atender a demanda dos municípios de Fortaleza e as 

cidades vizinhas, como: Maranguape, Maracanaú, Horizonte, Itaitinga, e Cascavel, e 

a UECE, nos seus pólos já estruturados no restante do interior do estado, coube 

atender os professores da rede pública municipal ou estadual. Dessa forma, e URCA  

ficou responsável por atuar na Universidade Regional do Cariri, na região sul do 

Estado. A UECE atendeu a Região do Sertão Central, nos pólos de Quixadá, Iguatu, 

Itapipoca para atender aos municípios e distritos desta região. 

O programa de formação docente (MAGISTER) traçou sua proposta de 

formação à luz das diretrizes curriculares focadas na Lei No 9.394/96 contemplou as 

três áreas do conhecimento recomendadas pelos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) nas licenciaturas em linguagens e códigos (Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira, Arte-Educação e Educação Física) e as licenciaturas em ciências 

naturais e matemática e em ciências humanas, tendo dupla habilitação para cada 

área, neste caso específico da pesquisa, a área de linguagens e códigos 

proporcionou aos professores participantes a habilitação para o ensino de arte e 

educação física, conforme objetivos apresentados no manual programa magister: 

 

A Arte-Educação e a Educação Física apresentam-se como alternativas a 
estimularem os alunos a uma construção de conhecimentos e vivências 
pedagógicos práticas e teóricas, para que, no processo ensino-
aprendizagem, todos possam ter noções dos ritmos, expressões, esportes, 
jogos e demais conteúdos dessas disciplinas complementando a cultura 
corporal e a bagagem cultural. Dentro dos objetivos do ensino da Educação 
Física, a cultura corporal apresenta-se como fundamental ao 
desenvolvimento dos conteúdos, uma vez que o movimento do corpo 
humano e sua complexidade devem ser estudados em consideração ao 
meio social. Conhecer o corpo é conhecer suas possibilidades, relações e 
interações. A Educação Física não deve ser entendida apenas através dos 
exercícios físicos, e sim, como componente que também interage com as 
demais áreas do conhecimento (ciências humanas e tecnológicas), 
possibilitando ao aluno uma diversidade de conteúdos. Estudar Educação 
Física viabiliza ao aluno compreender a história e evolução do homem, dos 
esportes e da tecnologia. Tanto na Educação Física como na Arte-
Educação, disciplinas trabalhadas na área de Linguagens e Códigos no 
Ensino Fundamental e Médio, encontramos os conhecimentos articulados 
com a Língua Portuguesa e a Língua Estrangeira, o que comprova a 
importância da interdisciplinaridade. (2003, p. 18). 
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O curso de linguagens e códigos com licenciatura para a docência de 5ª a 

8ª série do ensino fundamental para as três séries do ensino médio, vinculava-se 

a Pró-Reitoria de Graduação, uma vez que fez parte de um programa específico 

de formação, tendo um período estabelecido para funcionamento de novembro de 

2000 a 2004. Os recursos financeiros para arcar com despesas de pessoal e 

administrativa, foram realizados contratos firmados entre a Secretaria de 

Educação Básica, no caso SEDUC e com os municípios envolvidos e a Fundação 

Cearense de Pesquisa e Cultura da UFC, os recursos foram oriundos do 

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério). 

Os cursos desenvolvidos pelo programa MAGISTER-UFC, tiveram 

características peculiares que abarcavam a formação inicial e em serviço, por se 

tratar de uma formação destinada a um profissional em exercício, ou seja, conforme 

SEDUC (1999), “é preciso que se valorizem os saberes que os professores já 

possuem em função de sua trajetória profissional, de sua trajetória de vida”, isto 

reflete outra compreensão sobre a docência, em liame com Tardif e Lessard, trata-se 

da “Edificação e a institucionalização de um novo campo de trabalho, a docência 

escolar no seio da qual os modos de socialização e de educação anteriores serão ou 

remodelados, abolidos, adaptados ou transformados em função dos dispositivos 

próprios do trabalho dos professores na escola”. (2005, p.23). 

Estes saberes são reconhecidos por Tardif (2002, p.36) como saberes que 

não se limitam à mera tarefa de transmissão de conhecimentos sistematizados, já 

instituídos. Afirma que esses saberes perpassados pela prática pedagógica integra 

diferentes saberes, portanto saberes gestados; nas diferentes relações pessoais e 

profissionais, reconhece o educador como portador “de um saber plural, formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.” 

Para contemplar a dimensão destes diversos e diferentes saberes foram 

traçados objetivos que balizassem a formação dos educadores, professores em 

processo de formação e profissionais do ensino, daí a necessidade de se pensar 

num perfil dos professores a serem formados pelas quatro Universidades (UFC, 

UECE, UVA-SOBRAL, URCA) envolvidas neste programa MAGISTER. 

Dessa forma, foram traçados os perfis desejados, para este processo da 

formação dos professores, consensos nos fóruns de discussões, baseados nas 
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diretrizes curriculares da ANFOPE e documentos referenciais para formação de 

professores (MEC/SEF), e conforme objetivos destacados no manual do programa 

MAGISTER: 

 

O processo de formação deverá ter como foco a preparação dos 
profissionais para: · compreender a cidadania como participação social e 
política, adotando no dia-a-dia atitudes de solidariedade, cooperação e 
repúdio às injustiças; compreender que a educação precisa ter como 
preocupação primeira, neste mundo globalizado que vivemos, que é o 
mundo das revoluções tecnológicas, a preocupação com o humano, com a 
construção humana da pessoa como pessoa, construção do ser pessoal, 
livre, crítico, ser capaz de submeter todas as coisas à reflexão, para que 
possa participar da construção do mundo, que permite a todos a conquista 
de um sentido que move a vida humana. (2002, p. 14). 

 

 A formação do professor-pesquisador de sua própria prática pedagógica 

constituiu-se num suporte básico para reformulação de concepções, rupturas de 

percepções tradicionais, mudança das ações escolares e das práticas pedagógicas 

de sala de aula. Este olhar crítico do educador sobre suas ações consiste na 

compreensão da dialética ação, reflexão e ação, que segundo Shön (2000) é a 

formação do profissional reflexivo, portanto, posicionar-se de maneira crítica, 

responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 

forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.  

 

3.2 Revisitando a Formação 

 

 O curso de formação docente teve início em novembro de 2000, tendo como 

primeira atividade do período um seminário para apresentação da profª Elza Maria 

Franco Braga, pró-reitora de graduação, da professora Ana Maria Iório Dias, na 

época coordenadora geral do programa. 

 Neste seminário os professores-alunos de todos os cursos estavam 

presentes. Neste seminário apresentaram-se as propostas pedagógicas do curso, 

para a qualificação de 1.188 professores oriundos das redes públicas oficiais do 

âmbito estadual e municipal. Este evento aconteceu no auditório da pró-reitoria de 

graduação no Campus do Pici, lócus de funcionamento do curso no decorrer dos 

quatro anos da formação, especificamente nas instalações do Centro de Tecnologia. 

 O curso de linguagens e códigos, para habilitação em artes e educação física, 

assim como os demais cursos tiveram organização da carga horária em dias 
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alternados de aulas (2a, 4a e sábado) e (3a, 5a e sábados) totalizando vinte horas 

aulas semanais, num período constituído de 105 dias, com carga horária total de 

3.600 horas/aula. Inicialmente todos os professores-aluno tinham aula do chamado 

núcleo comum, que proporcionou disciplinas de áreas do conhecimento pedagógico, 

como também do conhecimento específico, tendo inclusive arte-educação nos 

cursos de matemática, história e geografia, o que não poderia ser diferente da 

proposta do curso que foi da formação por conhecimentos cognitivos, afetivos, 

físicos, socioculturais e artísticos permeados pelo diálogo constante promovidos pela 

interdisciplinaridade entre os conhecimento.Conforme diretrizes do documento 

norteador da Secretaria de Educação do Estado do Ceará – SEDUC: 

 

A interação dos saberes disciplinares, curriculares e de formação 
pedagógica com os saberes da experiência e da prática social.” "fazer 
escolhas didáticas e estabelecer metas que promovam a aprendizagem e 
potencializem o desenvolvimento de todos os alunos, considerando e 
respeitando suas características pessoais, bem como diferenças 
decorrentes de situação econômica, inserção cultural, origem étnica, gênero 
e religião, atuando contra qualquer tipo de discriminação e exclusão. (1999). 

  

 Durante quatro anos de formação o Campus do Pici, tanto à noite, quanto aos 

sábados, tornou-se palco de contradições onde estavam entrelaçados risos e 

choros, ali se constituiu não só um percurso de formação, mas um percurso de vida; 

assim confirma Nóvoa: 

 

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações 
sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como 
cada pessoa se forma é ter uma conta a singularidade de sua história e, 
sobretudo o modo singular como age, reage e interage com os seus 
contextos. Um percurso de vida é assim um percurso de formação, no 
sentido em que é um processo de formação. (1992, p. 115). 

 

 As riquezas das interações no ínterim da formação são processadas entre 

pessoas apreendentes e adultas, este é o caso do MAGISTER, tendo um universo 

de professores-aluno do sexo feminino. Os alunos com todas as suas 

representações produzidas em práticas de trocas de experiências, até no 

“corporativismo” que se revestiam para protegerem seus próprios colegas de 

práticas costumeiras de alunos, trocarem “pescas”, informações em momentos de 

avaliações, formar “grupinhos” por afinidades, proteger os aqueles que julgavam 

mais sofridos, assinar freqüência pelos colegas ausentes, enfim, um universo bem 
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peculiar aos alunos crianças ou adolescentes; naquele momento os professores 

elaboravam novas identidades e construíam universos de amizades, 

camaradagens e por que não dizer intrigas, como partes intrínsecas da dialética do 

viver. Assim Josso: 

 

A formação, encarada do ponto de vista do aprendente, torna-se um 
conceito gerador em torno do qual vêm agrupar-se, progressivamente, 
conceitos descritivos: processos, temporalidade, experiência, 
aprendizagem, conhecimento e saber-fazer, temática, tensão dialética, 
consciência, subjetividade, identidade. Pensar a formação do ponto de vista 
do aprendente é, evidentemente, não ignorar o que dizem as disciplinas das 
ciências do humano. Contudo, é, também, virar do avesso a sua perspectiva 
ao interrogarmo-nos sobre os processos de formação psicológica, 
psicossociológica, sociológica, econômica, política e cultural, que tais 
histórias de vida, tão singulares, nos contam. Em outras palavras, procurar 
ouvir o lugar desses processos e sua articulação na dinâmica dessas vidas. 
(2002, p. 38). 

 

 No tocante as dificuldades enfrentadas no curso de formação destacamos a 

resistência às leituras e as constantes reclamações dos professores-formadores em 

desenvolver leituras mais consistentes com os professores-aluno para a formação 

do suporte teórico necessário a prática destes educadores. Eles se faziam ouvir nos 

momentos de avaliação entre professores formadores e as subcoordenações de 

áreas e coordenação geral. Por outro lado os professores-alunos solicitavam aulas 

práticas e dinâmicas para aplicarem com seus alunos em sala de aula. 

 Percebemos na pesquisa por parte dos professores um anseio por aprender 

novas formas de ensinar, novas metodologias para desenvolverem o trabalho em 

sala de aula. Uma outra questão revelada na pesquisa foi o descaso por parte das 

secretarias (SEDUC, SEDAS) a um acompanhamento pedagógico consistente ao 

processo de ensinar e aprender na Escola. Não nos referimos aqui àquelas pessoas 

que ficam isoladas nos gabinetes, “staff administrativo” que, a nosso ver, como se 

estrutura nos dias atuais, se fosse eliminado não faria a menor falta ao trabalho 

realizado no chão da escola. 

 Para confirmar o exposto, nos ancoramos na observação de campo e nos 

discursos proferidos pelos envolvidos nas entrevistas: 

 

P9M2E: Antes tinha um coordenador no CREDE que era só de artes, a 
Liliane, nós tínhamos a Liliane que era responsável pela Arte, inclusive era 
evidente na época da Liliane que tinha alguém que cuidava da gestão de 
artes, foi nesta época que a nossa Diretora foi até para São Paulo com a 
orquestra sinfônica aqui do CAIC, foi duas semanas seguidas lá, mas hoje 
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eu acho que hoje não deve ter ninguém, que entenda de artes, lá, nem me 
pergunte, pois tenho raiva, vontade de chorar. Sobre o ensino em geral é 
um descaso, pergunte mais não!. 

 

 Destacamos que o entrevistado fala de uma gestão anterior, de onde provinha 

um acompanhamento específico para o ensino de artes. Igualmente, vale ressaltar 

que estamos num momento de transição, onde novas políticas de educação estão 

sendo delineadas. 

 Por outro lado demonstra a angústia dos professores quando procuram apoio 

e não encontram no que concerne ao acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem de Arte; 

 

P5L2M: Não, não existe isso não, na Sedas é[...] o ano passado[...] e nem 
Regional também, nem a Regional, eu acho que o professor, fica muito a 
Deus dará, sabe, aliás, desculpe, na Regional, o ano passado, até eu fui a 
um encontro desses, um encontro apenas num ano todinho isto, não vejo 
como acompanhamento, não... as reuniões com os professores muito pouca 
mesma, dão a proposta não acrescenta nada a prática, por isso ninguém 
nem vai mais, mas foram três pessoas de uma Regional toda, é muito 
complicado, aí tem diretores que não comunicam aos professores, para o 
professor, porque não sair de sala de aula, é muito complicado reunir, e o 
interesse deles também, é muito difícil reunir esses professores. Falta muito 
interesse mesmo! Do coletivo dos professores[...] e da Sedas e dos 
Distritos[...] é complicado mesmo[...] não é só na Arte não, nas outras áreas 
também. 

 

E ainda, os professores revelam angústias e desamparo no que concerne ao 

apoio das instâncias pedagógicas e administrativas ao trabalho docente, que apenas 

recebem propostas curriculares somente no papel, e que não sabem o que fazer 

com elas, pois não trazem orientações didáticas, e que as coordenações 

pedagógicas fazem o máximo para atendê-los, mas não consegue dar conta de todo 

o processo educativo da escola, uma vez que há apenas uma coordenação 

pedagógica para atender a todos os níveis de educação na Escola: 

 

P4L1M: Pois é a nossa coordenadora é maravilhosa, bem que ela tenta, 
mas não consegue, ela é só uma né, prá escola toda, e também ela mesma 
diz , somos nós que conhecemos sobre Arte, eu acho tão legal, quando ela 
diz, que nós somos os mestres de Artes, mas já a[...] é a gente que tem que 
se virar pra tudo, bota a mão no bolso, pra gastar o que não tem! 
 
P7L2M: Pense na bagunça, que é; tudo jogado[...] A gente recebe o papel 
da proposta, mas ali pronto, sabe como é... Só é bonito nas propagandas da 
TV. Não tem cursos pra gente estudar, aprender sobre a prática, depois né, 
ficam reclamando da gente, que somos os culpados dos alunos não 
aprenderem, sabe é todo mundo, assim ...jogando tudo, são os pais, os 
diretores, e eles estão lá nos ar condicionado, estão se lixando pra 
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gente,aliás pra eles talvez nós, sequer somos gente...é tanta dor,sabe? Se 
fosse começar de novo jamais, eu não iria ser professor...mas o pior, 
desculpe  dizer:a gente sofre mas goza, sabe? É puro masoquismo! Esse 
negócio de ser professor,tu sabes, o que é uma coisa entranhada...de 
dentro, na alma da gente na vida da gente, mas esqueci,tu  também  é. 

 

O discurso proferido pelos professores, fala de uma dor, que amplia a 

esperança, que faz chorar ao ouvir, ao ler e ao escrever, e também reflete um grito de 

alerta, a este bárbaro espetáculo da educação, refletida pelo descaso a que professores 

se encontram. O que remete a poesia de Drummond (1996, p.16) intitulada Os ombros 

suportam o mundo, que poeticamente anuncia a sobreposição da racionalidade brutal 

sobre a essência humana do sentir, dos sonhos e da sensibilidade:  

  

Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus. 
Tempo de absoluta depuração. 
Tempo que não se diz mais: meu amor.  
Porque o amor resultou inútil. 
E os olhos não choram. 
E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 
E o coração está seco. 
Alguns achando bárbaro o espetáculo, 
Prefeririam os delicados morrer. 

 

Nas falas dos professores existem sentidos, significados, pistas para àqueles 

que têm poder de decidir sobre a educação do nosso país e se importam com ela, 

revelam nos discursos o descaso, a desvalorização do professor como gente e como 

pessoa dotada de vida sensível e criativa, também há denúncias sobre o desrespeito 

ao profissional, no que concerne a formação, mas ao mesmo tempo nos alenta ver 

“oásis”, no caso da coordenação que incentiva, empurra o professor valorizando 

seus saberes, dando-lhe inclusive um distintivo: mestre da arte. 

 O retorno ao convívio com os professores no decorrer da pesquisa, quer nas 

entrevistas ou mesmo na incursão do trabalho de campo, permitiu reflexões em 

torno da complexidade da formação docente nas relações entre o professor-

formador e o professor-aluno, ambos portadores de saberes pluri significativos, que 

mesmo diferenciados, precisam se interpenetrar, visto que ambos são artífices da 

mesma tarefa: formar pessoas. Que a priori têm o mesmo foco na formação dos 

educandos, em pessoas éticas, críticas, participativas, responsáveis e para atuarem 

na transformação social, visando uma sociedade solidária, e isto, no processo de 

educação define-se na formação do cidadão reflexivo, criativo e inovador. Por isso 

recorremos a Schön:  
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Um ensino prático reflexivo deve estabelecer suas próprias tradições, não 
apenas aquelas associadas a formatos, meios, ferramentas, materiais e 
tipos de projetos, mas também aquelas que incorporam expectativas para 
as interações entre instrutor e estudante. (2000, p.227). 

  

A dimensão crítico-reflexiva pressupõe a capacidade do professor formador, 

juntamente com os demais participantes, de desenvolver ações de interesse comum, 

traçar novos valores e normas consensuais, estabelecer as diretrizes de orientação 

no sentido da emancipação humana. Por sua vez, a dimensão pedagógica na 

formação do professor é realizada considerando os saberes que fundamentam sua 

ação, e pode ser concebida como um esforço de renovação, visando à criação de 

dispositivos didáticos mais eficazes na ordem das aprendizagens e, ao mesmo 

tempo, com a aceitação de que a organização didática encontra seu limite ao se 

deparar com a liberdade do sujeito aprendiz.18 (BRITO, 2005, p.22) 

Se havia na formação acusações por parte do professor formador, a 

contrapartida era o discurso de defesa proferido pelos professores-alunos de suas 

resistências às atividades teóricas, no caso leituras de textos ou de livros, 

desculpavam-se afirmando suas dificuldades por estarem cansados após uma 

jornada de trabalho árduo de oito horas em sala de aula, e ainda encarar um trajeto 

de ônibus de vinda ao Campus do Pici ao retornarem para suas casas à noite com 

riscos de vida, e que após o curso desenvolviam tarefas domésticas em seus lares, 

uma vez que, passavam um dia ausente do convívio familiar. Nas entrevistas 

tivemos sete depoimentos reveladores sobre as dificuldades dos professores, 

principalmente daqueles que são casados, com filhos e casa para cuidarem, tarefas 

que na atual sociedade a mulher tende a incorporar, além do trabalho profissional, 

no caso a docência, é o que diz a protagonista: 

 

P5L2M: Havia professores maravilhosos, assim shows, foram muitos, mas 
teve também aqueles, vaidosos, arrogantes, já viam o Magister com outros 
olhos tinham os tradicionais[...] Aqueles que não viam assim a questão[...] de 
que ali havia professores exauridos, cansados de um dia de trabalho, assim 
exacerbados, e já pensou? Você querer aquela nota? Um seis, um sete, um 
cinco, pra eles sabe? Isso é uma nota baixa e poxa vida! Sabe... como se 
fosse uma ofensa, sabe e a dona de casa. 

 

                                                           
18

 Estudos aprofundados na dissertação intitulada visão andragógica da formação do professor do 
Magister (Ver título correto – Ana Ruth) 
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No discurso percebemos a existência de três tipos de professores, o ideal, 

o qual está denominado de “professor show”, os vaidosos, que viam o programa 

com olhos diferentes, e o insensível, às dificuldades de aprendizagens dos 

professores-aluno. 

Apesar da avaliação do rendimento no curso ter seguido critérios qualitativos, 

observou-se que existia a preocupação com os aspectos da nota.  Para a avaliação 

dos professores-alunos em cada disciplina, foram definidos dois critérios, ambos 

eliminatórios: assiduidade (75% de presença) e o rendimento acadêmico expressos 

pelo conceito satisfatório – para rendimento igual ou superior a 50%; e Insatisfatório 

– para rendimento inferior a 50% das aprendizagens, que, como proposta qualitativa 

de avaliação não foi aceita de forma pacífica, é o que nos diz Brito: 

 

O sistema de avaliação aplicado foi polêmico e produziu muitas expectativas 
e cobranças por parte dos professores-formadores e professores-alunos, 
pois a Coordenação Geral ousou ao excluir o sistema de notas numéricas 
na síntese final de avaliação e do sistema de computação de rede interna 
da Universidade. As críticas por parte dos professores-formadores era a 
dificuldade de sintetizar somente em duas menções (no lugar dos números 
de zero a dez) e por parte das professoras-alunas por considerarem injusto 
para quem teve rendimento 100% receber a mesma menção de quem teve 
50%, embora tenham que aplicar menções parecidas em sua prática com 
seus alunos da rede pública. Com o passar do tempo, ambos os quadros 
(discentes e docentes) aceitara a proposta depois que a Coordenação 
Pedagógica e Geral implantou uma nova forma de avaliação. (2005, p. 48). 

 

Por outro ângulo foram amenizadas as relações entres as partes, professor-

formador e professor-aluno no que se refere à avaliação e os conflitos das 

concepções metodológicas. Vale ressaltar que nesta roseira, não só tinha espinhos, 

haviam rosas que embelezam e perfumavam a vida das pessoas; e é das rosas que 

falamos, expondo a fala deste professor entrevistado: 

 

P7L2E: Eu achei tão interessante, um professor lá no Magister,  ele um dia 
disse assim; pois ele estava lendo os nossos memoriais, e eu disse,  
professor, o senhor já deve ter dado muitas gargalhadas lendo isso... nossas 
memórias, hein? Ele disse de uma vez, assim: - É aí aonde você se engana! 
Eu me emocionei, fico assim todo arrepiado quando lembro! – Eu  fico me 
perguntando como é que pode? Ainda ter tantos professores aqui nesta sala 
de aula, professores que tem passado tantas borrachas, que eles têm 
passado tanto sofrimento nesta vida, sabe? Tem gente que tem passado 
tudo, fome, privacidade de tudo, de coisas que a sociedade não dá e até nos 
tira... Eu não sei nem como tem professor que ainda está de pé! Aqui sentado 
num banco desta Universidade, eu acho é que são todas pessoas vitoriosas, 
pessoas que estão realmente querendo... Achei lindo aquilo , chega eu fui 
assim pra casa, sei lá, nas nuvens, sabe? 
 



 

 
74 

 As relações entre o professor-formador e o professor-aluno, ambos 

portadores de saberes significativos, que mesmo diferenciados, se interpenetram, 

visto que ambos são artífices da mesma tarefa: educar, formar pessoas. Isto a priori 

equivale a uma das tarefas mais nobres do ser professor, o feedback será sempre a 

formação dos educandos, em pessoas dignas, éticas, participativas, responsáveis e 

conscientes, que possam atuar na transformação social em prol de solidária. Isto 

define-se no processo de formação do cidadão reflexivo, criativo e inovador. 

Portanto recorremos a Therrien (2000, p.107). 

 Muitos mostravam desencantos com as mazelas históricas da Educação, 

baixo salário, desvalorização, falta de incentivo para a formação, e outros 

mostravam entusiasmo, perseverança e orgulho por estudarem na Universidade 

Federal do Ceará, pois era percebido em suas falas, ente distintivo de classe, uma 

espécie de diferencial. 

 

P8l2M: “Eu tenho muito orgulho de ter estudado na UFC, se antes eu tinha 
um sonho de um nível superior[...] chega ás vezes sabe ? Que eu acho que 
um sonho, eu nem acredito e então na Federal [...] a gente agora nos 

encontros,todo mundo sabe que a gente fez Magister na UFC.” 
 
P7L1E: “Dentro do ônibus, já me aconteceu do trocador olhava assim pra 
mim, desacreditando e pede a carteira todo abusado, mas quando ele ver 
minha carteira de estudante da UFC, a coisa já muda... ele assim e ver a 
gente com os livros, os cadernos... se não fosse isso,acho que ele não 
aceitava...minha filha fez  vestibular pra Federal e nunca passou ,por isso eu 
ficava ás vezes até de madrugada pra da conta,sabia Val?” 

 

 Muitos professores faziam daqueles encontros verdadeiros encantos e 

cantos, até podia-se conviver entre risos e choros, rir ao ouvir as brincadeiras que os 

professores relatavam ao narrar seus trajetos nos ônibus, onde duvidava-se da 

validade da carteira estudantil, por tratar-se de professores que em sua maioria 

tinham idade de 40 aos 50 anos. Dentre estas professoras-aluna a mais velha tinha 

61 anos, e era uma das mais interessadas e empolgadas, mostrava-se sempre feliz 

ao retornar aos estudos.  

Outras narrativas que tratavam do convívio no Campus do Pici com os jovens 

dos cursos de engenharia e zootecnia, que indagavam uns aos outros, se na UFC 

estava tendo algum atendimento para os aposentados do INSS ou mesmo 

atendimento médico “à terceira idade contra reumatismo e labirintite.” Sabe-se que 

estes professores criavam estas histórias, para transformar suas dores em risos, 

mas que acima de tudo são profissionais que merecem respeito por suas histórias 
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de prazer e luta por uma sociedade mais humana, mais digna e solidária para todos, 

pelo ofício da docência. 

 

3.3 Reencontro, Desencontros e Encontros com os Professores Egressos 

da Formação Magister-UFC 

  

Em 2004, ano do término do curso, 129 professores-alunos pertencentes à 

rede pública municipal e estadual concluíram o curso de linguagens e códigos, com 

licenciaturas específicas para atuarem no ensino de artes e educação física, nas 

séries de 5a a 8a do ensino fundamental, hoje do 5o ano ao 9o ano e no ensino 

médio, do 1o aos 3o anos de estudos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 1 – Professores licenciados em linguagens e códigos (Arte e educação 

física) quanto ao sexo 

Fonte: Elaboração do autor, 2007. 

 
 

Do universo de 129 professores licenciados para o ensino de arte e educação 

física, 123 são do sexo feminino e seis do sexo masculino, confirmando este fato 

Vieira, diz que:  “ A presença feminina é significativa, sobretudo em se tratando do 

ensino fundamental, onde foi se construindo a idéia de que as habilidades 

necessárias aos professores envolvem principalmente aspectos relacionados com o 
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cuidar.” (2002,p.28). Este fato é neste estudo também confirmado, visto que os 

professores que realizaram o curso de linguagens e códigos tinham concluído o 

curso de formação para o magistério a nível de ensino médio, conhecido como 

pedagógico ou curso normal, cuja habilitação licenciava professores para lecionarem 

na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental de 1o ao 4o ano, que 

na Lei anterior, L.D.B. No 5.692/71 denominavam-se educação pré-escolar e 1º grau. 

Como a maioria dos professores das redes municipal e estadual que 

ensinavam nas séries iniciais tinha urgência da formação de nível superior pela 

exigência da LDB No 9.394/96, no que concerne à formação de professores para 

atuarem na educação básica. Outras pesquisas feitas por Vieira (2002) na área de 

formação de professores de educação infantil e de séries iniciais, apontam uma 

característica marcante, que é a presença do sexo feminino. 

 Essas professoras atuavam de acordo com as Leis No 4.024/61 e a 

5.692/71, cuja exigência de formação para atuação no magistério era realizada 

em escolas de 2o grau, hoje nível médio, nos chamados cursos pedagógicos de 

três anos, para lecionar na educação infantil e o quarto pedagógico, que 

correspondia a mais um ano de estudos adicionais, permitindo aos professores 

lecionarem até o 5o ano, e em regime de precariedade, até a 6a série, em locais 

com carência de professores habilitados, este é também um fato confirmado 

nesta pesquisa. Sobre a exigência da Lei os professores demonstraram 

insegurança, no que diz respeito as suas funções: 

 

P2L2E: Fiz curso Normal de três anos, depois mais um ano, o 4
o
 

pedagógico, como eu sou do Estado precisava, ter curso superior... Foi aí 
que surgiu o Magister, Tu sabes né todo mundo dizia que a gente, que não 
fosse ensinar no ensino Médio, podia fazer qualquer serviço, comigo 
não![...] Eu já me formei, graças a Deus, arranjem outra pra lavar banheiro, 
eu tô fora! 
 
P5L2M: Sabe como já estava perto de me aposentar, só fui fazer mesmo 
por que todo mundo tinha que estudar, por causa da lei...mas talvez se 
não fosse eu nem teria enfrentado o curso, apesar de ter gostado...mas 
eu tive muitas dificuldades, se não fosse as colegas ajudando...todo 
mundo que tinha  dúvidas a turma ajudava, mas não quero nem saber de 
ensinar gente grande. 

 

Para preservamos o anonimato dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, 

relembramos os códigos, que os representarão no decorrer dos capítulos, assim 

explicitados: 
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Tabela 3 – Legenda de Representação de Professores 

CATEGORIA SÍMBOLO DE 
REPRESENTAÇÃO 

Número de sujeitos 
envolvidos 

PROFESSOR P 01 A 10 

MUNICÍPIO 01 L1 05 

MUNICÍPIO 02 L2 05 

REDE DE ENSINO MUNICIPAL 
 

M 04 

REDE DE ENSINO ESTADUAL E 06 

Fonte: Elaboração do Autor, 2007 

 

Os dez professores participantes desta pesquisa cursaram a formação 

pedagógica ou curso normal, em nível de ensino médio, antigo 2o grau, curso de 

preparação para o magistério realizado em quatro anos, sendo que seis professores 

pertencentes a rede estadual e destes, cinco professores já haviam feito uma 

graduação de nível  superior em nível de bacharelado ou pedagógica, ou mesmo 

cursado especialização Lato Sensu. Destacando que dentre estes, três professores 

cursaram na área de artes e um na área de metodologia de ensino e um outro em 

educação física, conforme revelam em suas falas: 

        

P3L2M: Na verdade, minha formação, né? Formação inicial foi com a vida, 
né? Mas formação inicial eu fiz pedagógico, fiz pedagogia pela UVA, depois 
fui para o CEFET, fiz Arte-educação no CEFET, aí depois fui para o 
MAGISTER em Arte educação, senão já viu? ia trabalhar só com 
crianças...Homem... trabalhar com crianças é complicado, por mim não, o 
que vier eu topo, vem bem , agora não , vou ficar só com o Fundamental II, 
que os alunos são maiores. 
 
P4L1E: O Estado ofereceu junto a UFC o curso do MAGISTER, e aí como já 
trabalhava nesta área, optei por ele né? Eu já tinha feito até um pós na Uva, 
em metodologia de ensino, mas eu não tinha ainda graduação na área  
específica e como sou do Estado , tenho  que ter, o estado não vai ficar só 
com o ensino Médio, tu sabes, né? também! Pronto! 
 
P10L2E: Fiz pedagógico até o 4

o
,os estudos adicionais Comunicação e 

Expressão era português, Educação artística e Estudos Sociais, era 
Educação Moral e Cívica e O.S.P.B.organização Social e Política 
Brasileira,Geografia,História foi no tempo da Ditadura militar, depois fiz 
Ciências Religiosas no ICRE,e no Estado ensinava Religião e Educação 
Artística.Depois fiz especialização em Metodologia na Uva e de Arte- 
Educação no CEFET, antes do Magister. 
 
P9L2E: “Fiz o curso pedagógico até o 4

o
,fiz formação de professor na UVA, 

como se fosse uma pedagogia, depois eu fiz Pós em Educação Física e fui 
para a UFC, fazer o Magister. 
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Observou-se que os professores pertencentes à rede estadual possuem um 

nível de escolaridade bem mais elevado do que os da rede municipal, pois dos dez, 

cinco já tinham graduação ou mesmo especialização lato sensu, quatro deles 

pertencentes à rede estadual, um dos aspectos que podem ser considerados, é a 

implantação do plano de cargos e carreiras do professor, que na rede estadual 

antecede ao da rede municipal de ensino.  

No grupo dos dez professores, nove são professoras e apenas um professor, 

portanto maioria mulheres. Esses professores lecionam arte em séries diferentes, 

sendo que duas professoras lecionavam artes no 9o ano do ensino fundamental, uma 

professora na Educação de Jovens e Adultos – EJA, três lecionam do 1o ao 3o ano do 

ensino médio e um na sala de multimeios, enquanto os outros três professores estão 

lecionando no ensino fundamental do 6o ao 8o ano.Seis pertencem a rede estadual e 

quatro a rede de ensino municipal, sendo  que temos três professores, que lecionam 

dois no 9o ano e outro na EJA, que ainda permanecem nestas séries, mas legalmente 

deveriam integrar-se ao ensino médio por causa do processo de municipalização do 

ensino fundamental, que ainda não se consolidou em alguns municípios no Estado do 

Ceará, os outros cinco professores lecionam nas séries terminais do ensino 

fundamental do 5º ao 9º ano da rede municipal. 

No caso do município de Fortaleza, a SEDAS (Secretaria de Educação e 

Assistência Social), cujas representações são realizadas pelos distritos regionais de 

educação, num total de seis unidades, no que se refere a esta pesquisa, temos 

quatro professores participantes egressos do curso das regionais III e VI, e ainda 

quatro professores que lecionam no ensino médio, destes três lecionam em escolas 

localizadas em Fortaleza e um num município, que chamamos pelo código L2.Os 

outros seis lecionam em  outras modalidades já citadas. 

 Outro levantamento realizado foi nos municípios da Região Metropolitana 

de Fortaleza, dentre eles, Cascavel, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú e 

Maranguape, nos permitindo visualizar, pelo menos de forma temporária o que 

nos demonstra o gráfico. Em busca de escolhemos os participantes da pesquisa, 

traçamos neste gráfico a área de atuação dos professores após o término do 

curso de linguagens e códigos. 

Em 2006, conforme estabelecidos os critérios de participação, foi mantido 

contato, com o município de Cascavel. Tivemos três professores do curso 

habilitados para esta área, artes e educação física. Assim sendo que, um professor e 
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dois professoras, estes foram estavam excluídos pelos critérios ser professor de 

arte, assim um dos professores exercia direção numa escola do distrito vizinho 

(Águas Belas) em outros dois lecionavam, um educação física e outro no ensino 

fundamental I. No município de Itaitinga, um professor também era diretor de uma 

escola, portanto a pesquisa desenvolveu-se em dois municípios, aqui tratados pelos 

códigos L1 e L2. 

Encontramos um número bastante significativo de professores lecionando 

ainda nas séries iniciais do ensino fundamental, ao todo 40 professores, 

provavelmente por dois motivos, ou pertencem ao município que tem demanda neste 

setor, ou mesmo confirmando insegurança demonstrada desde a prática 

reflexionada de ensino desenvolvida no ensino médio, sobre o qual é esclarececido 

no terceiro capítulo da dissertação. 

Outro dado que causou surpresa foi o deslocamento dos professores para 

lecionarem aulas em áreas adversas a sua formação específica, no caso arte e 

educação física, dois em língua estrangeira (espanhol) e seis em língua portuguesa, 

o que nos leva a deduções de que persistem carências de professores com 

habilidade especifica para outras áreas do conhecimento. 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

Gráfico 2 – Área de atuação docente após a formação – 2006 
Fonte: Elaboração da autora, 2007 
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Também verificou-se vinte e dois professores lecionando educação física e 

dezesseis professores em Arte. À medida que fomos escolhendo os sujeitos da 

pesquisa, tratou-se de esclarecer sobre os objetivos deste estudo e dos dezesseis 

contatados  dez professores aceitaram nos possibilitar esta pesquisa. 

Pelo gráfico apresentado deduz-se que muitos professores mesmo tendo 

concluído a formação, permanecem em situação de acomodação às suas funções 

anteriores, lecionando nas séries iniciais do ensino fundamental. Um aspecto 

mencionado pelos professores é que no ensino fundamental a polivalência permite 

ficar numa única turma, fato que já não é permitido no ensino médio; por 

conseguinte o professor com regime de trabalho de duzentas horas, ou seja dois 

expedientes no exercício da docência do ensino de arte acaba tendo que revezar-se 

em dezesseis turmas; daí supõe-se ser esta uma das causas  que mesmo com o 

término do  curso de formação para as áreas especificas de arte e educação física, 

concentra-se ainda um grande contingente de professores nas séries iniciais do 

ensino fundamental;  conforme nos mostra o gráfico. 

 

3.4 Perfil Acadêmico 

 

Dos professores entrevistados, sete têm idade entre 42 e 45 anos, duas 

professoras entre 38 a 40 anos e duas entre 55 e 62 anos. Dentre os sujeitos, todos 

cursaram curso pedagógico, sete em escolas do ensino médio, conhecidas como 

“Escola Normal” e três em municípios onde moram numa mesma escola estadual, 

onde tinha cursos médios profissionalizantes em outras habilitações e três 

professoras fizeram cursos pedagógicos com estudos adicionais, segundo estas 

professoras duas haviam concluído duas formações de nível médio 

profissionalizante em assistente de administração e contabilidade, e somente depois 

fizeram pedagógicos, neste contexto haviam poucas oportunidades de trabalhos 

para mulheres, portanto o magistério na educação infantil e no ensino  fundamental, 

principalmente nas séries iniciais era um espaço de trabalho promissor para as 

mulheres pessoas, conforme atesta a palavra dos professores: 

 

P2L1E: [...] Em 1977, fiz pedagógico três anos, depois mais um ano de 
pedagógico comunicação e expressão e estudos sociais, fiz curso de 
professora aqui mesmo em[...] O processo de escolha para o Magister, eu 
tinha realmente um sonho de fazer um curso superior, uma faculdade, mas 
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não foi escolha! Na verdade foi uma exigência do LDB e com este programa 
do governo, a gente aproveitou NE[...] 

 
P3L1E: [...] Fiz o quarto pedagógico no[...], existia na época o 
Pedagógico, era de quatro anos, o quarto pedagógico não era 
obrigatório, e eu fiz o quarto pedagógico na área de Estudos Sociais, 
dava direito ensinar História e Geografia, até a 6ª série e quem tinha só 
o 3

o
 poderia ensinar só até a 4ª série. 

 
P9L2Es: [...] Minha formação inicial foi pedagógico, né, primeiro no Colégio 
Estadual Je e no Instituto de Educação, fiz dois pedagógico de 4º normal, 
por exemplo, fiz primeiro estudos adicionados em Língua Portuguesa e 
Educação especial.Sabe mulher só podia ser professora, a tia[...] 
 
P5L2M: [...] Quando realizei minha formação, minha formação, na verdade, 
minha formação, né? Formação inicial foi com a vida né? Mas formação 
inicial eu fiz pedagógico, fiz pedagogia pela UVA, depois fui para o CEFET, 
fiz Arte-educação no CEFET, aí depois fui para o MAGISTER em Arte 
educação. 
 
P2L1E: [...]Fiz pedagógico, no Colégio Estadual, aqui mesmo no, neste 
colégio que é o mais antigo da Cidade. Fiz três anos, depois 1 ano de 
adicional, 4º pedagógico sabe, que eu na área de comunicação e 
expressão?”Naquele tempo as mulheres ou se casavam para o marido 
sustentar ou iam ser professora. 

 

 De acordo com o exposto vale destacar que os professores tiveram aulas de 

artes, de cunho tradicional e tecnicista, uma vez que as Leis No 4.024/61 e 5.692/71 

estavam impregnadas de idéias conservadoras, cuja estruturação baseava-se nos 

moldes desenvolvimentistas, cuja educação estava a serviço deste modelo 

econômico, de idéias baseadas no individualismo das ações, voltadas para a 

produtividade, onde a formação dos profissionais da educação ancorava-se nesses 

paradigmas produtivos e na racionalização das ações, cujas repercussões no seio 

social das escolas vão desde a gestão autoritária, verticalista, centrado na figura do 

diretor da escola que assumia posturas individualistas de mandar aos outros, que 

deveriam obedecer por sua vez, sem contestar, ou discutir qualquer posicionamento, 

ou ações, que lhes eram impostas, ocasionando a ação entre o pensar e o fazer, 

entre teoria e prática. 

 A gestação dessa legislação esteve em vigor por mais de duas décadas, 

abarcando os anos de 60, 70 e início dos 80. As Leis No 4.024/61 e No 5.692/71 e a 

legislação do ensino superior No 5.540/68, também vão sofrer estes limites 

arbitrários. Ressalte-se, que é neste contexto histórico que acontece o golpe militar 

de 1965, onde o país é refém de atitudes repressoras, covardes e criminosas em 

nome de um suposto desenvolvimento econômico e social para o País. Quantos 
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brasileiros foram exilados, negados do convívio familiar, e do aconchego de sua 

pátria? Quantos foram mortos, na tentativa de inibir, castrar seus ideais e utopias? 

Não nos causa estranheza diante desta herança histórica, o mar de lama, de 

corrupções, de mentiras, de violência, de discriminação social e de preconceitos de 

toda ordem, no qual parte das elites econômicas e principalmente políticas estão 

imersas? Nem tampouco nos surpreende índices alarmantes de analfabetismo, de 

evasão, reprovação, de baixo rendimento de aprendizagem, e outros índices da 

gestão escolar, dentre outros dados que nos são mostrados por órgãos de avaliação 

da nossa educação como SAEB, ENADE, ENEM. 

Foi indagado aos professores quais eram suas perspectivas de formação 

após a realização do Curso. Cinco manifestaram interesse em voltar a estudar fazer 

pós-graduação em Artes. Um dentre os cinco citados referiu-se ao doutorado todos 

ressaltaram como empecilho a falta de tempo: 

 

P5L2M: Eu almejo fazer cursos de mestrado, fazer pós-graduação também 
em doutorado.Claro é somente um sonho, Isso né, mas o negócio agora é o 
tempo que está meio difícil, pois estou numa vice-direção de uma Escola da 
Prefeitura e agora está meio complicado. Leciono a noite de 5

a
 a 8

a
, no 

ensino fundamental II, aí a carga horária da Arte-educação é pesada.  
 

P9L1E: foi quebrar barreiras, fiquei 20 anos e um dia que eu sempre achei em cursar 
uma faculdade, O Magister foi um sonho realizado, pra mim o Magister foi uma coisa 
muito boa, boa mesmo, ótima, excelente[...] Abriu-me outros espaços e eu não vou 
parar por aqui, vou continuar[...] quero fazer CEFET , Artes cênicas e depois vou 
para o Mestrado 

 

Assim, a formação constitui-se no capital cultural almejado pelos professores, 

mas ao mesmo tempo enfrentam os limites impostos pelas políticas públicas de 

formação que não investem na educação continuada desses professores, como 

forma de melhoria do trabalho docente. E, que apesar dessas dificuldades os 

professores sonham com a possibilidade adquirir conhecimentos que como forma de 

aperfeiçoamento profissional, que acabam sendo cerceados de seus sonhos pelos 

baixos salários e os entraves burocrátios da gestão. 

 

3.5 Perfil Sócio-Cultural e Artístico dos Professores 

 

Uma das etapas desta pesquisa consta de experiências culturais, estéticas e 

os saberes artísticos dos professores; acredita-se conhecer seus fazeres, seus 

saberes, seus sabores do dia-a-dia, e suas formas de ensinagem de arte na sala de 
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aula, e noutros espaços sociais, que para Anastasiou (2005) consiste num processo de 

envolvimento histórico e social de sujeitos apreendentes em sua totalidade, sobre o quê e 

o como pela ensinagem deve-se possibilitar o pensar e o fazer, numa situação em que 

cada aluno possa reelaborar suas relações com os conhecimentos numa ação 

processual entre professor e aluno, que exige percepção e criatividade para juntos 

saborearem um saber e um fazer num contexto cultural. Portanto a inserção dos 

professores de arte no contexto histórico e social é de fundamental importância, para 

tecermos considerações acerca do processo de ensinagem dos conhecimentos em arte. 

 

Tabela 4 – Perfil Profissional, Sociocultural e Artístico dos Professores da Rede 

Estadual de Ensino -2006/2007 

Código 

do 

Professor 

Faixa 

Etária 

Tempo de 

Magistério 

Série que 

leciona 

Perfil sociocultural e artístico dos professores / 

acadêmico e pessoal 

P1L1E 47 

anos 

17 anos 

200 horas 

9
o
 ano 

fundamental 

 Solteira 

 Não tem experiência pessoal como artista; 

 Aprecia documentários na TV; 

 Na infância recitava poesia; 

 Música – Aprecia todas MPB, Jazz, Axé; 

 Gosta de dançar frevo no carnaval; 

 Dos movimentos gosta de arte moderna – Tarsila 

do Amaral – Do Renascimento – Michelangelo e 

de Picasso; 

 Pedagógico e magister; 

 Artes Cearenses – Fagner, Manasses – Artista 

do Lugar  

P2L1E 44 

anos 

24 anos 

200 horas 

9
o
 ano 

fundamental 

 Casada, quatro filhos; 

 Curso de Artes CEFET, IBEU; 

 Pedagógico e magister; 

 Participa do bumba-meu-boi, pastoril desde 

criança, na criança fazia dramas; 

 Tem coral na Escola com a comunidade; 

 Faz instrumentos, flauta com bambu; 

 Das Artes, Renascimento e as Artes Abstratas, 

da irreverência, dos sonhos de Salvador Dali, 

Tarsila do Amaral, Anita Mafaltt; 

 No Ceará – Chico da Silva, da pintura colorida, 

dos traços primitivos; 
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 Gosta de teatro, dança contemporânea, 

musicais, museus e exposições; 

 Gosta da banda cabaçal dos irmãos aniceto; 

 Contemporâneo – as instalações; 

P3L1E 61 

anos 

25 anos 

200 horas 

1
o
, 2

o
, 3

o
 

anos 

 Viúva, dois filhos; 

 Pedagógico e magister; 

 Cursos de material reciclado – MITROL; 

 Não tem experiências como artista, somente 

televisão e do teatro da igreja; 

P6L2E 42 

anos 

15 anos 

200hs 

Sala de 

Multimeios 

com Ensino 

Médio 

 Casada, não tem filhos; 

 Pedagógico / Pós-Graduação em educação 

física; 

 Desde criança é artista, em Altaneira, Cariri, tem 

mãe Arte-educadora; 

 Fez residência social em dança no edisca; 

 Trabalha com cultura popular no teatro / Faz 

teatro de Bonecos e Sombras; 

 Ceará – Artistas plásticos –Estrigas, Ademir 

Martins, Descartes Gadelha, Música – desde a 

clássica ao forró de Luiz Gonzaga; 

P9L2E 44 

anos 

20 anos 

200hs 

  Pedagógico – Magister – UECE – Metodologia 

do ensino de Artes; 

 Casada, dois filhos; 

 Criança fez drama, quadrilha; 

 Experiências com os índios Tapebas com 

musicais, danças populares; 

 Experiências com teatro, teatro de sombra e 

fantoches; 

 Gosta de artes do clássico ao popular – 

Raimundo Cela, Estrigas, Zé Tarcisio, Barrica, 

Galvão; 

P10L2E 56 

anos 

23 anos 

200hs 

1
o
, 2

o
, 3

o
 

Ensino 

Médio 

 Casada, quatro filhos; 

 Pedagógico, Ciências Religiosas; 

 Especialização CEFET – Arte-Educação; 

 Experiência como artista plástico e teatro; 

 Pai – Artista de circo, mãe – Atriz do Teatro e 

pianista; 

 Professora de música e pintura de todos os gêneros 

artísticos, freqüenta teatro, museus e exposições; 

Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 
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Os professores da rede estadual de ensino possuem experiências 

estéticas, culturais e artísticas que revelam conhecimentos que permeiam desde 

o Renascimento, expressos no século XIV pelo reviver dos ideais grego-romanos 

o que para Proença significou muito mais do que os ideais dos perfeccionismo 

das belas artes, ocorreram muitas mudanças no mundo das artes, das ciências, 

da literatura expressos pelos ideais humanistas. Sobre o Renascimento os 

professores citaram; 

 

P9L2E: A Arte Renascentista eu gosto mais da Arquitetura, mas também 
tem Mona lisa de Leonardo Da Vinci e Pietá de Michelangelo e as pinturas 
de Rafael  que gosto  também; mas adoro Arquitetura gosto de perceber: os 
monumentos, daqui , gosto das praças de Fortaleza, do Academicismo ao 
Moderno pode-se fazer uma  interface do Ensino de Artes. Porque você 
pode ensinar Artes através da cidade, ela te propõe tanta coisa 
maravilhosa, inclusive Canevacci, diz assim, a Arte da Cidade... Eu acho 
que você já leu Canevacci, né? Claro que você já leu! Você é uma pessoa 
tão inteligente, eu acho que estou é falando só besteira pra você, desculpe, 
mas ele diz assim que numa praça tem monumentos que denunciam, 
anunciam[...] nas praças têm histórias da vida do passado do presente. 
Menina,é maravilhoso, maravilhoso mesmo... 
 
P2L1E: Renascimento é a mãe de todas as Artes, é o clássico, eu acho 
lindo a deusa do amor, a Vênus de Boticelli, tem ainda aquela pintura: a 
criação do Homem de Michelangelo, grande influência, mas também teve 
uma houve quebra na História da Arte, o renascimento passou a valorizar 
mais a Arte humanista, mas voltava-se para uma  elite cultural, o povo não 
fazia parte, a Arte moderna se aproximou mais do povo, tanto é que deu 
mais abertura para a Arte popular, através dela  o povo foi representado na 
sua cultura, foi o  modernismo que aproximou a população em geral,eu me 
identifico com o Bumba-meu-boi, o pastoril , ou mesmo as danças do coco, 
das quadrilhas. 

 

Ressaltaram suas principais obras e características tais como o idealismo 

humanista das belas artes como sendo a matriarca de todas as artes e destacando a 

importância das obras de arquitetura como formas vivas de nossa história; também 

realizaram análises coerentes sobre o movimento que caracterizou uma elite cultural 

e que teve grande influência num determinado contexto histórico, nos fazendo 

perceber o movimento de transição presente na história da cultura da  humanidade.  
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Tabela 5 – Perfil Profissional, Sociocultural e Artístico dos Professores da Rede 

Municipal de Ensino -2006/2007 

Código 

do 

Professor 

Faixa 

Etária 

Tempo de 

Magistério 

/C. 

Horária 

Série que 

leciona 

 

Perfil sociocultural e artístico dos professores / 

acadêmico e pessoal 

P5L2M 44 

anos 

20 anos 

200 horas 

aula 

6
o
, 7

o
 e 8

o
 

do ensino 

fundamental 

 Solteiro 

 Artista plástico desde criança 

 Trabalhou com dança contemporânea e 

Folclórica 

 Fez teatro no curso de extensão da UFC 

 Participou do Coral UFC 

 Tem um grupo de Maracatu 

 Freqüenta teatros, cinema, museus, 

exposições, Centro Cultural Dragão do Mar, 

BN Cultural. 

 Especialização CEFET – Arte-Educação 

P7L2M 45 

anos 

19 anos 

200 horas 

aula 

  Divorciada 

 Não tem experiências pessoais com arte, 

ensinou artes depois do Magister. 

 Aprecia teatro e exposições 

 Pedagógico (1
o
 ao 4

o
) 

 Graduação magister 

P8L2M 43 

anos 

18 anos 

200 horas 

aula 

6
o
, 7

o
 e 8

o
 

do ensino 

fundamental 

 Casada, dois filhos. 

 Não freqüenta muito nem teatro, nem 

musicais, raras vezes vai a exposições, se for 

grátis. 

 Arte que aprecia do Renascimento: Da Vinci, 

Michelangelo. 

 Pedagógico – Graduação – UVA – Magister 

P4L1M 55 

anos 

23 anos 

200 horas 

aula 

EJA (5º, 6º, 

7º e 8º) 

 Casada, dois filhos. 

 Não freqüenta meios artísticos, só a televisão 

e gosta de teatro na igreja. 

 Pedagógico (1
o
 ao 4

o
) 

 Graduação magister 

Fonte: Elaboração da autora, 2007 

 

Os professores, além de profissionais da educação, constituem sua 

identidade através de variadas experiências de histórias de vida, e também noutros 
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contextos culturais. Dos dez professores entrevistados sobre suas experiências 

artísticos culturais, apenas dois disseram não terem muito contato com outras 

formas de experiências artísticos – culturais, dentre as experiências mais 

significativas para os professores destacamos exposições de museus e teatro; dois 

professores disseram conhecer por documentário na televisão muitas novidades 

sobre artes, assim destacamos a fala de dois  professores: 

 

P6L2E: Teatro é um deles, eu vivo dentro do teatro desde os teatros 
de humor , dentro de Fortaleza, José de Alencar, Dragão do Mar, 
sempre que tem um espetáculo bom, eu estou lá, pode ser exposição, 
foi Arte, vale tudo ,quando é a Edisca, vai apresentar eu não gosto de 
perder, esses eventos acrescenta para o professor e para a vida da 
gente, você nunca sai do teatro a mesma pessoa do jeito que você 
entrou, eu sempre, não sei porque eu observo tudo, desde o cenário, 
coisas novas texto, figurino, eu nunca saio do teatro a mesma pessoa 
que entrei, pois acredito que quem lê um livro não é a mesma pessoa, 
quem sente a música é sempre uma rica experiência. 

 

O teatro apresenta-se, na visão dos professores, como sendo uma das 

linguagens artísticas mais completas, no sentido de que desde o texto a arte ganha 

vida tanto na representação das cenas, que podem envolver a música, a dança, as 

cores,um mundo de visualidades, de corpos que falam por seus movimentos e da 

capacidade de reconstrução de conhecimentos que o professor pode  encontrar no 

teatro. Boal (2004, p.15) teatro é a capacidade dos seres humanos de se 

observarem a si mesmos em ação, no ato de ver pensar sobre suas ações e de 

sentir emoções com seus pensamentos portanto diz: “podemos se ver aqui como 

são agora e se imaginar adiante com o serão amanhã” 

 

P5L2M:.Sempre vou ao teatro, minha diversão é sempre artes, eu vou 
ao teatro, cinema eu amo muito pouco, gosto mais em casa, aquele 
barulho, não tem glamour, eu prefiro ver na calma, mas vou muito 
mais ao teatro, vou as exposições, vejo muito espetáculo de dança, 
esta semana fui toda as esquetes do festival do teatro de Fortaleza eu 
estou muito sintonizado com tudo, com que está acontecendo lá 
fora,o professor de Artes precisa ser sensível ao mundo que o rodeia, 
ao movimento, embora  não sendo artista , mas ele precisa saber 
apreciar um quadro, conhecer, ver um balé, ir a um teatro, o professor 
que não pesquisa que fica só ali na sua calma, na sua matéria ali, só 
da casa pra escola, eu acho que a Arte é uma coisa dinâmica, o 
professor fica muito ultrapassado, ele fica para trás, você tem que 
estar vendo, o que esta havendo na dança por exemplo, no Rio, em 
São Paulo, no Ceará, e tem que estar muito em exposições ou ele 
fica pra trás né? 
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E ainda, expressam o sentido de inovação e criatividade presentes na artes 

como área do conhecimento, e do conhecer como possibilidade do sabor do saber  

que segundo Anastasiou  “se encontra ligado as disposições , as experiências e as 

identidades, que precisam ser captadas pelo docente.” (2005, p. 30).  

 O perfil sociocultural e artístico dos envolvidos nos mostra que quatro 

protagonistas que tem idades entre 42 e 47 anos têm envolvimento com vivências 

culturais com a comunidade, e, além disso, possuem maior nível de escolaridade, 

pois além da graduação possuem pós-graduação em nível de especialização latu-

sensu, dois em Arte-educação no CEFET (Centro Federal de Educação 

Tecnológica), um em metodologia do ensino da arte na Universidade Estadual do 

Ceará, e outro(a) em educação física, conforme expõem em suas falas: 

 

P9L2E: Eu pesquiso, já estudei tudo sobre os índios da Caucaia, a História 
da Caucaia e isso eu vejo à noite lá no Pró-Jovem. O professor de Artes é 
assim, a formação ideal seria, a comunidade, as teorias da universidade, a 
vida, as experiências[...] Se a gente juntasse assim seria ideal, eu acho né, 
da cultura[...] 

 
P5L2M: É, tem na Escola um grupo de dança, dança folclórica de 1

a
 a 4

a
 

série e tenho também um grupo de Maracatu, que sempre a gente está 
apresentando fora e levando esses meninos para fora, e a gente pede a 
secretaria, eles mandam o ônibus, um lanche, mas é difícil de marcar, ou a 
gente marca por conta própria, mas os meninos da noite, a gente marca lá 
no Dragão do Mar ou ver exposição todo dia 17, tem lá, Teatro José de 
Alencar, tem teatro de porta aberta, aí eles vão mesmo, por conta própria, 
nos finais de semana, para fora vão os pais com os filhos, ou geralmente a 
família toda, é muito bom!. 

 

 Dentre as vivências artísticas e culturais destes protagonistas observamos 

que o professor de arte estende seu trabalho educativo para além dos muros da 

escola, uma vez que suas práticas pedagógicas e vivências artísticas, quer seja com 

os alunos, ou com a comunidade voltam-se para a relação com o contexto social, 

Geertz nos diz que: “uma das funções da arte e da cultura é estabelecer um lugar no 

contexto de manifestação das expressões humanas[...]” (p. 145). 

 

P2L1E: [...] Nós fomos apresentar o pastoril lá na praça, tava os alunos já 
de férias, e eu sai por aí, procurando os meninos e nos encontramos lá na 
praça e apresentamos o pastoril, ali, meu Deus foi assim[...] Lindo[...] 
Lindo[...] O pastoril com o nome da Escola, que é um evento religioso, mas 
não deixa de ser válido, que é a coroação, pois é a cultura... Eu levo os 
meninos daqui pros bairros, pra coroação! Eu acho que não deixa de ser um 
teatro, a apresentação, os figurinos, é uma festa da Igreja. [...] E ainda tem o 
circuito artístico, este ano veio substituir “a amostra cultural”, só que é mais 
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voltado para as artes, Arte literária, teatro, poesia, dança[...] É desde o ano 
passado! Este projeto é da Escola!. 
 

P9L2E: [...] eu moro, lá na Caucaia, eu tenho um pessoal da Comunidade 
lá, os remanescentes dos índios, olha tu vais pensar que sou louca, mas 
são os índios Quilombola, eu inventei  uma quadrilha e a gente estuda 
temas, com os jovens, nós vamos sair com os temas indianos. Na 
Comunidade tem muito remanescente de indígenas dos Tapebas. A gente 
se forma lá também né? Na comunidade a gente aprende muito, na história, 
a gente estuda sobre a política, lá, o índice de gravidez nas meninas é tão 
grande! E o alcoolismo nos homens[...] eles trabalham na lavoura ou na... 
pra tirar o carvão, na Caiçara, como eles chamam... onde eu moro, é num 
sítio, tem quadra, tem som, tem tudo, aí eles chegam, Dona[...] vamos fazer 
uma Quadrilha? Aí eu arranjei um coreógrafo em Fortaleza pra ver os 
figurinos dos índios, sabe, aí vai meu marido, lá buscar o coreógrafo, é 
assim, lá em casa eu envolvo tudo, é meu marido, meu filho que é 
agrônomo, já vai até fazer mestrado, meu filho sabe? E minha filha também, 
pense aí, que eu envolvo tudo na Arte, e o meu filho é DJ, com negócio de 
música Hip Hop. 
 

Outra característica destes participantes é a inclusão dos familiares nos 

eventos, que se envolvem, pode-se perceber que a Arte contribui para inserção 

social, neste caso o alto índice de gravidez e alcoolismo são discutidos a partir  da 

festa da quadrilha, segundo Mason (1999) a arte pode contribuir  para a construção 

de sentimentos de tolerância, respeito e compaixão entre as pessoas. Portanto 

pode-se perceber que toda a linguagem, quer da cultura erudita ou popular pode 

extrapolar o espaço restrito da escola. E principalmente a arte é sempre encontro de 

interação entre pessoas, ela reflete o cotidiano, o social, vejamos: 

 

P6L2E: Aqui no Liceu eu envolvo todo mundo da comunidade, na 
dança contemporânea, no teatro, nós apresentamos o mesmo teatro 
do Magister, “A saga nordestina”, era completo, tinha dança, tinha 
música, a gente saiu na rua convidando, e o grupo de teatro tocando 
flauta, eu também tenho um grupo de dança e expressão corporal 
com o pessoal da melhor idade. 

 

“Saga nordestina”19 foi uma peça de teatro vivenciada pelos professores –

alunos que abrangia linguagens artísticas diversificadas como a dança, o teatro de 

rua , música de sertanejos e os professores tendem a reconstruírem as práticas  

vivenciadas na formação , para o cotidiano das Escolas nas quais trabalham. 

 

 

 

                                                           
19

 Romance de Ariano Suassuna que retrata parte da população brasileira. 
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3.6 A Formação Teórica e Metodológica dos Professores de Artes Egressos 

do Curso em Linguagens e Códigos – MAGISTER–UFC  

 

 O itinerário da formação docente no Brasil, traz em seu bojo histórico, fortes 

ranços de políticas públicas autoritárias e excludentes, reforçando o modelo social 

capitalista, que se caracteriza por concentração de privilégios nas mãos de uma 

minoria, que por sua vez define uma pirâmide perversa de classes sociais, 

representativa da situação de exclusão de seus direitos sociais de cidadania. 

Enquanto alguns acumulam riquezas, perpetuando uma pirâmide social de 

desigualdades em vários âmbitos econômicos, culturais e políticos. Portanto, 

podemos afirmar que é nesta panacéia que estão inseridos os professores, 

destacando os de artes. 

 As políticas de formação docente deve implicar sempre na forma de como os 

professores podem adquirir saberes, não podemos compreender a formação 

docente apenas pelo ângulo legalista de um diploma, isto consiste em estabelecer a 

diferença entre ensino e formação, que no dizer de Charlot faz mister distinguir:  

 

Ensino e formação convergem, assim, “no topo”, na idéia de cultura, um em 
sua lógica de saber constituído, outra em sua lógica de práticas organizadas 
para atingir um fim. O que está, então, em jogo na formação não é somente 
uma relação de eficácia a uma tarefa, é uma identidade profissional que 
pode tornar-se o centro de gravidade da pessoa e estruturar sua relação 
com o mundo, engendrar certas maneiras de “ler” as coisas, as pessoas e 
os acontecimentos. Compreende-se que há aqui um ponto capital para se 
interrogar sobre a formação profissional dos professores. (2005, p. 95). 

 

 Assim, sob a lógica do capitalismo, a educação no Brasil assume múltiplas 

facetas de exclusão, repercutindo desde a formação de seus professores, a 

exclusão de crianças e jovens pela falta de acesso aos bens culturais do letramento 

e ao direito de expressão cultural. Não poderia deixar de citar a convivência com 

elevados índices de evasão causada pelos mais diferenciados motivos, vai desde a 

exploração do trabalho infantil até as formas de estruturação curricular. Suas 

propostas não entrelaçam os conhecimentos sistematizados a serem transmitidos no 

seio da escola e da sala de aula. Os diversos conhecimentos universais e 

específicos ao mesmo tempo desenvolvem nas crianças e jovens habilidades, 

competências e saberes cognitivos, éticos e estéticos, gestados pelas teias da 

capacidade criativa e da sensibilidade. São a expressão do diálogo entre o 
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consciente e o inconsciente, presentes em cada ser humano. Aspectos estes que, 

em última instância, nos tornam mais humanos, mais gente, enfim, pessoas dotadas 

de singularidades construídas e reconstruídas pela socialização da vida cotidiana. 

  O reencontro com os professores protagonistas desta pesquisa, aconteceu 

num clima de muita emoção, ansiedade e alegria. Foi notável terceiro das 

convivências e vivências efetivadas no decorrer da formação proporcionada pelo 

curso de linguagens e códigos – Magister-UFC, nos contatos realizados, que raras 

vezes os professores se referem ao nome do curso, no qual foram licenciados, eles 

sempre fazem referências carinhosas ao nome simplificado Magister-UFC, e o fazem 

sempre com muita ênfase ao nome da Universidade Federal, dando-lhe um status, 

que os torna portador de uma vaidade pessoal, diferenciada, de êxito, da realização 

de um sonho! Segundo relatos dos entrevistados ao falar sobre a formação do 

Programa Magister-UFC: 

  

P2L1E: [...] O Magister foi bom! Foi bom! Primeiro começou como projeto 
né, depois foi um programa né? De um modo geral foi válido, teve assim de 
tudo, a linguagem que a gente escolheu propiciou, assim muito 
conhecimento, abertura, eu procurei buscar, buscar mais informações, 
mesmo depois do curso, procurei renovar nas disciplinas que eu ficaria, não 
sei se vou ficar em artes, por causa da reforma que vai se municipalizar ou 
estadualizar, não sei, se vou partir para a quadra, afinal de conta, eu 
também sou formada na faculdade para isso, foi positivo na questão do 
conhecimento, e pelo prazer de estar na Faculdade, apesar de tudo era um 
sonho, e eu consegui realizar, este sonho, foi maravilhoso, o programa em 
si foi muito bom, pois em certos momentos eu acho, que eu não me 
comportava como professora, professora tem certos momentos! De tanto 
empolgada que eu não era professora, era só estudante, fiquei aluna 
mesmo, quis aproveitar todos os momentos[...] 

 

As revelações destes discursos anunciam mudanças realizadas pela 

formação no campo profissional e pessoal; revela que os conhecimentos permitiram 

mudanças em seus trabalhos docentes e pessoais e mudanças subjetivas como o 

comportamento de ser professor-aluno, que permite a desconstrução de 

comportamentos já interiorizados pelos professores. 

 As posições existenciais são ficções teóricas que ajudam a referenciar, a ler 

e a descrever movimentos, na construção de si e de sentido.As posturas interiores 

designam processos de mudanças e de aprendizagem, da relação  que podemos 

manter com os saberes, o conhecimento, a verdade, a ética, a pesquisa e a 

formação. (JOSSO, 2004). Portanto, ouçamos as   vozes  dos nossos professores: 
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P9 2L E: [...] é ter dado toda uma referência de trabalho pra gente, que é 
como eu já disse antes, eu trabalhava somente pela intuição mesmo! 
Assim na ânsia de querer acertar, depois do Magister, nos deu todo um 
norteamento, principalmente não só no específico, mas na língua 
portuguesa, quero dizer assim, nós tivemos professores, professores que 
foram assim, maravilhosos, eu descobri até meu mestre interior! Sabe 
como é? Antes do Magister, eu não lia mais, eu não escrevia mais, a 
gente fica só naquela mesmice, pois em qualquer curso que a gente 
fazia, curso não, disciplina, né, a gente absorvia cada idéia brilhante! No 
Magister nos permitiam isso, tudo que a gente fazia, aprendia, a gente 
aplicava na sala de aula, pelo menos comigo foi assim! Ou outra a gente 
levava as experiências da gente pra sala de aula do Magister e fazia 
esta troca, eu acho que bem mais positivos do que negativos, eu acho 
que devia ter mais cursos Magister da vida, ta ok, desses de quatro 
anos, que passaram rápido!. 
 
P3L1E: “[...] foi uma descoberta muito boa, mas anterior as escolas não 
valorizavam, porque não existia nenhum professor formado em Artes, aqui 
em Maranguape como só tem o pessoal do MAGISTER, só tem alunos do 
MAGISTER, antes todos respondem a mesma coisa, não sei dar aulas de 
artes, não sou formado em Artes, então essa parte aí, eu achei, assim, 
achei que depois com a descoberta do MAGISTER, eles lá que observavam 
a gente né? Achava que a gente estava preparada, mesmo, pois foi logo a 
gente foi logo lotado, eles sabem que a UFC puxou demais pela 
gente...assim  que terminamos, fomos logo para sala de aula repassar o que 
aprendemos e foi muito bom, gratificante[...] 
Eu não tinha conhecimento da Universidade, eu me sentia muito feliz,na 
UFC, tava eu ali na UFC, naquele Campus lindo[...]nunca vou esquecer, já 
esqueci até dos sábados, que não acabavam mais,era ruim demais, mas eu 
aprendi muito com vocês, com artes, Educação Física, eu aprendi muito, 
muito mesmo, eu nem conhecia muito assim, personagens da literatura, 
barroco, não ligava muito na Arte contemporânea, eu só era ligada mesmo 
no folclore que dizer antes...  quando chegava em agosto, antes do 
MAGISTER né? 
 
P2L2E: [...] foi quebrar barreiras, fiquei 20 anos e um dia que eu sempre 
achei em cursar uma faculdade, O Magister foi um sonho realizado, pra mim 
o Magister e ainda na UFC foi uma coisa muito boa, boa mesmo, ótima, 
excelente... Me abriu outros espaços e eu não vou parar por aqui, vou 
continuar[...] 

 

Ouviu-se ainda que os professores consideraram a carga horária dos sábados 

muito extensa, destacando que as práticas reflexionadas de ensino aconteciam nos 

sábados a tarde, pois o intercâmbio com as escolas de ensino médio só foi possível 

neste horário. Também reclamaram de algumas disciplinas com 30 horas de 

duração. Neste caso as oficinas de trabalhos práticos e os seminários de estudos 

específicos em artes, foram bastante apreciados pelos professores, destacando: 

teatro de bonecos, artes plásticas I e II, confecção de brinquedos pedagógicos com 

material alternativo de sucatas, fotografia,cinema,a televisão e os meios fotos-

fonográficos da atualidade, canto coral I, II, III, flauta doce, expressão corporal e 

danças, e teatro no contexto escolar. Na avaliação realizada ao término de cada 
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período este foi um dos pontos questionados,inclusive sugerindo que o curso se 

estendesse em nível de pós-graduação.Ver fotos das práticas reflexionadas de 

ensino, oficinas e dos seminários em anexos. 

 

P5L2M: “[...] no MAGISTER, eu acho que a questão que teve algumas 
cadeiras que teve o tempo muito reduzido, mas assim posso dizer era o que 
o curso oferecia, o que eu acho é que Escola nenhuma, faculdade nenhuma 
vai te deixar preparado para o campo de trabalho não, a gente tem que 
estar em constante pesquisa, se não tiver pesquisando você voou, senão 
não dá não... Não existe a formação ideal se você não gostar, tem que 
gostar primeiramente, este é o primeiro passo, porque se você gostar você 
vai é atrás, buscar, não existe aquela fórmula eu acho que não existe 
aquela coisa preparada não,  você vai ter que buscar... Vai faz um curso ali 
e mais outro, muito bem!” 

 
P4L1M: As oficinas foram boas demais pra nossa prática, eu sei que a 
teoria é importante, mas pra gente, no dia a dia a gente trocava idéias com 
os colegas, os professores também traziam novidades, aquela técnica de 
pintura com pontilhismo, com bombril, os instrumentos com sementes, a 
caixa surpresa que os alunos vão tirando de dentro dela os objetos e 
incorporando os personagens,as instalações de artes ,antes eu não sabia 
nada, hoje é diferente 

 

Os professores demonstram em seus discursos, concepções que revelam a 

importância da formação de nível superior como requisito necessário ao desenvolvimento 

de suas potencialidades profissionais. Primeiro, como portador de conhecimentos 

capazes de responder aos desafios da contemporaneidade, denotando que a 

competência docente envolve aspectos de ordens políticas, técnicas, humanas e 

profissionais. E, também como elemento de realização humana. 

 Percebemos nos fragmentos de suas falas uma satisfação, um estado de 

êxtase pelas descobertas, quando dizem da descoberta de seu “mestre 

interior”, da autoconfiança, como pessoa e como profissional, ao falar do 

entusiasmo, da empolgação de ser aluna, “quis aproveitar todos os momentos, 

aluna, aluna mesmo!”. A referência do voltar a ser aluna, nos leva a 

suposições, que revelam da alegria de ser aprendente, jovem, criança, ao se 

permitir brincar, sorrir, transgredir as normas dos rituais inerentes a aquisição 

dos saberes formais. Nóvoa (1995) confirma que o professor é uma pessoa 

que interage em suas relações profissionais. Therrien afirma ser: “O trabalho 

docente como é uma prática realizada por um trabalhador interativo, a qual se 

situa na confluência do mundo sistêmico e do mundo vívido em contexto de 

complexidade.” (2002, p.107). 
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O Programa de Formação - Magister-UFC, foi um encontro de profissionais da 

educação e principalmente de pessoas que mediados pelos conhecimentos, no 

convívio de quatro anos (2000 a 2004) teceram relações e interações entre 

professores-alunos, professores-formadores e pessoas portadoras de desejos 

comuns: o de viver e conviver à procura da mesma utopia: ser felizes, no campo 

pessoal e profissional, singularidade esta que nos faz humanos. 

 Nesse processo contínuo de formação podemos então construir, destruir e 

reconstruir conhecimentos e experiências, e nesta interatividade e complexidade do 

universo da formação, tivemos como elemento a dialogicidade de Paulo Freire 

(1996), por isso numa relação, que envolve educadores, o diálogo é a chave do 

encontro consigo e com os outros num processo de ensinagem e aprendizagem 

formativa de professores, portanto nos apossamos das idéias Freiriana sobre a 

“compreensão crítica da prática educativa”, que segundo o autor apresenta 

componentes fundamentais, sem os quais não há práxis pedagógica: 

  

a) Presença de sujeito. O sujeito que ensinando aprende e o sujeito que 

aprendendo ensina. Educador e educando; 

b) Objetos de conhecimento ou que o professor (educador) deve ensinar 

e que os alunos (educandos) têm que aprender. Conteúdos; 

c) Objetivos mediatos e imediatos a que se destina ou se orienta a prática 

educativa. É justamente esta necessidade de ir além de seu momento 

atuante ou do momento no qual se realiza – diretividade da educação – 

que, não permitindo a neutralidade da prática educativa, exige que o 

educando assuma, de forma ética, seu sonho, que é político. Por isso, 

impossivelmente neutra, a prática educativa coloca ao educador o 

imperativo de decidir, portanto, de romper e de optar por um sujeito 

participante e não por um objeto manipulado. 

d) Métodos, processos, técnicas de ensino e materiais didáticos que 

devem estar em coerência com os objetivos, com a opção política, com 

a utopia, com o sonho que está impregnando o projeto pedagógico. 

 

Nesse enunciado Paulo Freire deixa um legado que resume a essência do 

trabalho docente. São os compromissos político-sociais e a competência técnica e 

científica, necessários a todos os educadores engajados numa educação 
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libertadora, que segundo Ferraz e Fusari a consciência histórica e a reflexão critica 

sobre os conceitos, as idéias e as ações educativas em artes devendo ser a principal 

tarefa daqueles que anseiam por uma educação transformadora. (1993) 

Dessa forma o programa de formação docente – MAGISTER-UFC, buscou 

superar os limites dessa formação tradicional e tecnicista, que revela a fala de 

nossos protagonistas desta pesquisa: 

 

P1L1E: [...] os outros professores, só sabem fazer da Arte desenho e 

pintura, e eu vejo assim, não é só isso, o que é a artes. Nos nossos 
encontros eu a ... a gente costuma dizer que Arte não é só isso não a Arte é 
um todo, é mais abrangente, tem a quatro linguagens que poderão ser 
trabalhadas de uma forma ou de outra, a gente procura pelo menos passar 
isso, a gente faz o diferencial por causa da nossa formação, daquilo que a 
gente vivenciou na Universidade, foram dois anos só de artes, sim porque 
foram quatro anos, o curso todo! É muita bagagem! Primeiro teve o geral, 
depois as específicas de Arte né, conta não é?  só não aprendi mesmo, foi 
tocar flauta, porque não me interessei muito não, talvez se fosse violão... 
sim, não tive interesse, também. 

 

A fala revela uma visão de artes tradicional, cuja ênfase centrava-se no 

desenho por imitação onde o perfeccionismo das formas, na precisão dos traços, 

das linhas e a valorização dos desenhos geométricos, principalmente os desenhos 

arquitetônicos, visando o produto voltado para as atividades profissionais. 

 

P4L2M: [...] nas escolas que trabalhava, não tinha idéia mesmo, somente 
nas datas comemorativas, nas culminâncias, como professora polivalente, 
organizava exposições né? E sempre organizava, antes do MAGISTER eu 
preparava, teatro, mas sem ter idéia o que era teatro, como apresentar 
aqueles fantoches, foi apenas o que eu pensava pegava uma história e 
apresentava antes do MAGISTER, né? 
 
P8l2M: [...] na escola é usado muito culminância, parte prática, ta 
entendendo? Aí eu fazia assim,no final de semana, dia de sexta-feira,só 
podia nesse dia, dependendo da escola final do mês, lá a coordenadora 
exigia muito culminância e  aula prática, confecção de objetos [...]minha 
vizinha sempre ia deixar retalhos de material de quadros, ai confeccionava 
junto com eles, levava figuras, confeccionava quadros, com palitos de 
picolé, casinha, fazia vários objetos [...] as coordenadoras elas são muito 
exigentes, elas cobram mesmo só querem, todo trabalho prático do dia das 
mães é a professora de artes que fica responsável pelas lembrançinhas, 
outra vez eu fiz até enfeite de geladeira, no ano passado fiz uma bolsinha 
pra colocar moedas, final do ano, tudo... diferente do que aprendemos, lá 
não existe processo não, é puro produto, é ridículo. 
 
P8L2E: [...] É obvio né, desde minha adolescência amava a Arte, na minha 
adolescência muita coisa foi tirada de mim, eu era muito apaixonada pela 
Arte, e eu me divida sabe, pois a Escola tirou isso de mim sabe, e como eu 
não podia estudar só Arte, eu me dividia com o esporte da Seleção 
Cearense de Handebol, sabe, na escola que eu estudava, só queria mesmo 
era estudar a Arte, mas lá na escola era só para fortalecer a figura da 
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mulher, assim como mulher submissa, a gente tinha que fazer aquela coisa 
lá de porta-retrato, descanso de prato, porta-fósforo, só para reproduzir, era 
só coisa de cozinha! De repetir, reprodução, de reproduzir mesmo, como se 
Arte fosse só aquilo, eu tinha horror aquilo! Não era isso que eu queria, eu 
já achava que Arte não era aquilo não, como eu sempre fui muito ativa, já 
sabia que Arte não era aquilo não, Arte era outra coisa. 
 
P2L1E: [...] Eu tinha feito muitos cursos na área de Educação Infantil, mas 
cursos de Artes, deixa eu pensar... Mas todos os cursos que tem na “mil 
idéias” esses cursos assim... eu quase toda semana, quando tem, eu faço 
estes de artes plásticas”mas antes era só fazer mesmo,copiar desenhos, 
era só imitação. 
 
P6L2E: Quando estudava em Altaneira, era Educação Artística, trabalhos 
manuais, na sala de aula não era uma visão de um processo, tinha 
desenhos,não tinha aula de músicas, tinha artes plásticas e artes visuais, 
teatro era só para a apresentar. Produto final. 

 

 As práticas pedagógicas no ensino de artes que relatam os professores 

confirmam o porquê de tantos equívocos em relação ao ensino de artes por parte de 

alguns professores que entendem a arte como produto. Estes são fortes indícios das 

tendências tradicionais e tecnicistas produzidas historicamente, são nas práticas de 

ensino utilitaristas onde o fazer prevalece sobre o pensar e o sentir. A exemplo disso 

a citação de confecções de artefatos, ilustram um fazer destituído de saberes 

artísticos e da estética presentes no conhecimento de artes, portanto estes indícios 

foram absolvidos no decorrer do processo formativo.  

Esta tendência tecnicista, reforçada nas falas dos sujeitos, ao afirmarem 

serem exigidos na confecção de objetos e na decoração das salas, da escola, na 

culminância para apresentações, nos induz afirmar que “o saber fazer”, ou seja, a 

produção artística utilizando material alternativo ou de sucatas, o que denota o uso 

do famoso jeitinho brasileiro de desmerecer o ensino de artes, pelo uso de materiais 

jogados fora, reforçando ainda mais a falta de recursos didáticos e financeiros para 

este ensino, e ainda a falta de compreensão daqueles que fazem parte da gestão da 

escola, que a arte não deve ser reduzida ao mero fazer destituído de 

conhecimentos, fato confirmado nos discursos dos professores ao serem indagados 

sobre as condições físicas e materiais para a vivências com o ensino de artes: 

 

P1L1: ENós não temos livro de Arte na Escola, não temos para o aluno, 
para o professor, tem como fonte de pesquisa, para o aluno 
especificamente, estrutura física é um horror, tira carteira da sala pra 
fazer um teatro, se uma aula de pintura,nem pensar, é a gente que tem 
que comprar. 
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P10L2E: [...] Nem telão, ou ter mesmo o vídeo, muitas vezes quando eu 
tinha que trazer até o vídeo, o DVD, porque a televisão, não dá, seria 
impossível, impossível mesmo! Geralmente, por exemplo, aqui na Escola 
nós temos a sala de multimeios, mas a sala de multimeios já tem o 
cronograma todo a cumprir, material como tinta,papel é muito pouco ou 
mesmo não tem. 
 
P4L2M: Espaços Físicos a gente tá lutando, pessoal é a maior mentira, não 
tem gente especializada assim, porque pra se envolver com a Arte, tem que 
se envolver com amor! Agora material é crítico mesmo, tudo é reciclado, 
não tem nada, falta mesmo! Aí, não tem jeito o professor tem que abrir a 
bolsa mesmo! Principalmente quando é artes plásticas, entendeu? Até os 
objetos cênicos têm que abrir a bolsa ou trazer... De fato se pede e não 
aparece, o estado diz que não tem! 

 
 

Sobre as condições físicas e materiais para execução do trabalho com artes 

pode-se perceber das nove escolas onde realizou-se o trabalho de campo, somente 

duas apresentam condições físicas e materiais, onde tem auditório, palco para 

realização de outros ou outras atividades artísticas. Entendemos que a arte tem 

conhecimentos próprios inerentes à educação estética e a cultura produzida no seio 

das relações sociais, que Forquim corrobora “A cultura é considerada um repertório, 

um fundo, um tesouro no interior do qual a educação efetua, de certo modo, extratos 

para fins didáticos.” (1993, p. 38). 

 Dessa forma fica evidente o menosprezo pelo ensino de artes nas políticas de 

formação docente e na função primordial de educação cultural da sua gente, fato 

que revela prática alienadas e alienantes em nossas escolas, portanto, a educação 

em Arte, precisa encontrar caminhos para superação dos equívocos e exercícios, 

tais, como: 

 

 Arte desprovida de conhecimentos (conteúdos) próprios, que integre 

conhecimentos da cultura erudita e popular; 

 Práticas banalizadas, espontaneístas laissez-faire, descontextualizadas 

do meio sócio cultural, esvaídas em ativismo sem objetivos determinados. 

 Arte como lazer, ou mera distração, destituídas da criatividade e saberes 

históricos e culturais; 

 O fazer artístico, descaracterizado do processo de criação, o fazer como 

produto, ou seja, confecção de objetos artesanais, como meros objetos de 

enfeites;  
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 Arte como “fazer artístico”, baseada no produto final, sem a devida 

conexão ao processo artístico, traduzidas pelas festividades da escola, 

vazios de saberes culturais e estéticos, com práticas improvisadas; 

 Arte como forma de acalmar alunos indisciplinados, como se esta fosse 

um medicamento, posto a mão, ali de imediato, para aliviar os sintomas 

dos comportamentos sociais, que a escola não tenha tido competência 

para resolvê-los. 

 Arte como recurso didático para os alunos memorizarem conteúdos 

difíceis de serem aprendidos, favorecendo a educação bancária, 

descaracterizando a arte de sua essência enquanto área do 

conhecimento que integra conhecimentos cognitivos e sensitivos. 

 Arte nos últimos horários, com tempo restrito, ou mesmo no final de 

semana para o descanso dos alunos; 

 Arte para completar o tempo de carga horária do professor, que “já está 

afastado”, aguardando aposentadoria, expressão usada pelos 

professores quando consultados à participação da pesquisa em fase da 

escolhas dos sujeitos. 
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4 REVERSO DAS PRÁTICAS DE ENSINO EM ARTES 

 

Neste capítulo foram examinadas as concepções teórico-metodológica dos 

professores no ensino de artes, que norteiam as práticas docentes dos dez 

protagonistas envolvidos na pesquisa, confrontando com os conhecimentos das 

matrizes curriculares do curso de formação, assim como das competências e 

habilidades desenvolvidas no cotidiano da sala de aula e, ainda sobre a organização 

do processo de ensinar e aprender artes. 

 

4.1 Ensino de Artes: Currículo, Concepções Teóricas e Metodológicas 

 

4.1.1 Multiculturalismo e educação em arte 

  

A reflexão no campo educacional sobre as concepções de práticas docentes, 

na área de ensino em arte, inevitavelmente iniciará a questões das teorias do 

currículo. Com efeito, se essas questões trazem a necessidade de discutir as 

diferentes formas de conceber o currículo, torna-se necessário saber o que se visa 

em cada uma delas, ou seja, quais são as suas intenções e objetivos. Dentre as 

teorias do currículo, são esboçadas a seguir as teorias tradicional, teorias crítica e 

teoria pós-crítica. 

 De acordo com as tradicionais sobre currículo, apresentadas por Silva (1999), 

destacando o pensamento de Bobbit e Taylor, o sistema educacional deveria 

organizar-se de acordo com uma empresa econômica, destacando o papel da 

eficiência e do desenvolvimento como habilidades necessárias para a atuação nas 

atividades profissionais da vida adulta. A proposta de Bobbit de educação deveria 

seguir de acordo com os princípios da administração científica propostos por Taylor. 

Uma delas que diz respeito ao currículo, são as interrogações sobre quais os 

objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? Essa preocupação 

apresentada sobre “que” objetivos devem ser definidos e estabelecidos traduz uma 

informação comportamentalista na estrutura do currículo escolar. No Brasil e no 

ensino de artes, traduz-se pelas práticas metodológicas baseadas nas técnicas que 

privilegiam o produto final desconsiderando o processo criativo.  

 A teoria curricular tradicional, prima por programas dados numa progressão 

lógica, sem levar em conta as características próprias de cada idade, em que 
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consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir uma posição na 

sociedade. O professor assume o papel de um mero administrador, executor do 

planejamento, o meio de previsão das ações a serem executadas e dos meios 

necessários para atingir os objetivos. Reforçando os conhecimentos e valores 

sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdades 

absolutas. Essa hierarquia de pensamentos e orientação comportamentalista iria 

perder força no campo educacional, quando a tendência tecnicista ganha espaço 

nos anos 60, inspirada na teoria behaviorista da aprendizagem e na abordagem 

sistêmica do ensino. Essa orientação acabou sendo imposta às escolas pelos 

organismos oficiais ao longo das décadas, a partir de 1961 com a LDB.No 5692/71, 

lei de cunho profissionalizante por ser compatível com a orientação econômica, 

política e ideológica do regime militar então vigente. 

 As tendências tradicionais que davam suporte aos modelos de currículo com 

ênfase na organização e planejamento linear, estático, tendo como essência a 

técnica de como elaborar e executar o currículo, são radicalizadas, contestadas a 

partir da década de 80, reivindicações das “diretas já” que representava os anseios 

da nação pela democratização no país. 

 As teorias críticas do currículo, destacada por autores como Michael Young 

(1971), Althusser e Bourdieu (1994), Passeron e Establet (1993), assim como as 

grandes contribuições da obra de Paulo Freire (1997) em torno dos ideais pela 

educação libertadora, que impulsionaram mudanças nos fundamentos das teorias 

tradicionais. Dentre as teorias críticas reprodutivistas, Althusser faz referência à 

educação discutindo a permanência da sociedade capitalista através da 

reprodução da ideologia das classes dominantes, onde se apropriam dos 

aparelhos ideológicos do estado, dentre universidades, escola, religião e família, 

para propagar suas crenças, valores supostamente desejáveis por todas as 

classes, o qual define por de ideologia. Esta por sua vez, através das instituições 

de ensino sistematizado, apropria-se do currículo, de forma rápida e direta com a 

transmissão das crenças implícitas nos conteúdos traduzidos nos programas, 

disciplinas e nas matérias escolares. 

 A ideologia dominante conduz as pessoas das classes subordinadas a 

obediência e submissão, enquanto as pessoas das classes dominantes aprendem a 

comandar e controlar. São estratégias que excluem, selecionam, discriminam e 
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reprimem todo o potencial das crianças, jovens e adultos que não dispõem de 

condições econômicas, sociais e culturais. 

 Além dos aparelhos ideológicos do estado exposto acima, enfatizada por 

Althusser como contribuinte para a permanência da sociedade capitalista, Silva 

(2003), ao citar Bowles e Ghents relata sobre o conceito do princípio de 

correspondência, fazendo a relação da escola com os meios de produção. 

Ressaltam a aprendizagem, através da vivência nas relações da escola, onde esta 

atribui atitudes correspondentes ao comportamento de um bom trabalhador 

capitalista, neste contexto incluímos o professor de arte, quando este no cotidiano 

da escola precisa produzir artefatos para as datas comemorativas e até mesmo a 

decoração da escola, práticas meramente mecânicas desprovidas de qualquer 

significado do sentido da arte. 

 A escola contribui para esse processo não propriamente através do conteúdo 

explícito, mas, nas relações sociais, na conduta estabelecida no local de trabalho, ou 

seja, a pessoa que se julgue “professor” deve assumir uma postura autoritária, 

manter a ordem, poder de decisão individual, etc. Dessa forma os alunos tornam-se 

condicionados assumindo uma postura acrítica, sem poder de decisão própria diante 

das ações exercidas na vida particular e profissional. 

 As instituições de ensino divergem suas relações sociais de acordo com as 

funções dos trabalhadores, quando ocupa uma posição como subordinado, 

favorecem relações de subordinação, no caso as universidades em seus setores, 

departamento, núcleos e as escolas na hierarquia vertical do diretor, coordenador, 

professores, ou seja, nos micro sistemas de atuação dos especialistas da educação, 

ou ao contrário, favorecem relações sociais onde favorecem práticas e atitudes de 

liderança e poder de autonomia. 

 Segundo Silva apud Bowles e Gintes (2003), este é um processo bidirecional, 

pois no primeiro momento as instituições são os reflexos da economia capitalista. No 

segundo momento, esse reflexo retorna ao local de trabalho capitalista, recebendo 

justamente aquele tipo de trabalho que necessita. 

 Para Bourdieu e Passeron (1996) o conceito de reprodução diverge das 

demais críticas à educação, a reprodução social está centrada no processo de 

reprodução cultural. É por meio da reprodução cultural dominante, ou seja, a cultura 

que é reconhecida, valorizada, prestigiada pela classe dominante, que a reprodução 

alcança a plenitude na sociedade e garante a reprodução dos hábitos, costumes, 
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seus modos de se comportar e agir. Esses valores adquirem prestígio social, 

obtendo vantagens materiais e simbólicas, onde se constituem como “capital 

cultural”, no caso do professor de arte, quanto mais condições econômicas, maior o 

acesso aos bens culturais como: cursos de aperfeiçoamento nas diferentes áreas do 

conhecimento artístico, acesso a obras de artes, teatros, museus, cinemas, que são 

possibilidades e formas de reconstruções dos saberes artístico. 

 A cultura dominante para alcançar seus objetivos com eficácia se apropria de 

duplo mecanismo. O primeiro a imposição, o segundo a ocultação, onde a imposição 

aparece como natural, o qual Bordieu e Passeron (1996) chamam de dupla violência 

do processo de dominação cultural. A restrição de acesso a cultura, funciona no seio 

social das classes dominadas como um processo de exclusão, através do difícil ou 

nenhum acesso a cultura, assim como a desvalorização e omissão a outras culturas 

que não fazem parte da classe dominante. Pela reprodução cultura, as classes 

sociais dominantes conseguem o seu equilíbrio de reprodução social. 

 Essas teorias curriculares perdem visibilidade nos discursos sociais, quando 

uma nova época histórica anuncia, as teorias pós-críticas, incorporando elementos 

críticos contestando os discursos imersos na sociedade moderna. Sacristán (2000, 

p.34) reflete sobre a importância de análises sobre as práticas educativas: “O 

currículo é uma opção cultural, o projeto que quer tornar-se cultura-conteúdo do 

sistema educativo para um nível escolar ou para uma escola de forma concreta.” 

O ensino de artes ancorado no paradigma da ciência clássica positivista traz 

em seu bojo a disciplinarização e classificação do conhecimento, portanto a 

fragmentação do conhecimento em partes e a conseqüente dicotomia entre o 

pensamento e a ação, não nos permitindo pensar numa unidade contida na 

diversidade e na dialética da construção de nossos saberes culturais. 

O conhecimento de artes foi germinado durante décadas pelos paradigmas de 

ensino tradicionais, ou seja, disseminando um modelo de ensino e aprendizagem 

justapostos entre teoria e prática, conseqüentemente fragmentados entre o pensar, 

o sentir e o fazer. Estas concepções de produzir conhecimentos, onde ação e 

pensamento se contrapõem estão ancorados na chamada ciência clássica ou 

cartesiana. Ocasionando a supervalorização do produto, no caso o fazer em 

detrimento do processo, que engloba o pensar, o sentir do artístico. 

A cisão entre objetividade e subjetividade na construção e reconstrução dos 

conhecimentos, fortalece um modelo de sociedade excludente, individualista e 
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injusta, onde a racionalidade prevalece sobre as subjetividades humanas da 

sensibilidade, da emoção, da solidariedade, da cooperação, dos princípios e valores 

éticos e estéticos. 

A superação desta visão dicotomizada dos saberes escolares entre teoria e 

prática, pressupõe um currículo emancipatório e significativo que integre as 

multidimensões da vida humana, ou seja, razão e sensibilidade como faces 

inseparáveis, que se funde, se interpenetram na própria razão da existência dos 

homens, que têm no Brasil suporte teórico nos estudos de Barbosa (2005), Duarte 

Jr. (1994), Camargo (1993), Ferraz e Fusari (1994), Iavelberg  (2000). 

A simbiose entre os saberes da escola e as vivências socioculturais dos 

nossos educandos, é tarefa primordial entre todas as áreas do conhecimento, 

sejam das artes visuais, audiovisuais, do teatro, da dança, da música e das 

ciências da natureza, da matemática, e das demais ciências humanas, 

abrangendo suas linguagens, seus códigos e suas tecnologias pertinentes a 

estas linguagens universais do conhecimento científico e empírico, socialmente 

transformados historicamente. 

Geertz, tece comentários que transparece um distanciamento de teorias 

universais, que interliguem os conhecimentos em múltiplas dimensões: 

 

Qualquer proposta de uma “teoria geral” a respeito de qualquer coisa social 
soa cada vez mais vazia, e aquele que professa ter tal teoria é considerado 
megalomaníaco. Suponho ser discutível se isso acontece porque ainda é 
muito cedo para se ter esperanças de uma ciência unificada, ou porque é 
tarde demais para acreditar nela. Nunca, porém, esta ciência única pareceu 
mais distante, mais difícil de imaginar, ou menos desejável do que agora. A 
Sociologia não está prestes a começar como Talcott Parsons anunciou certa 
vez, meio em tom de zombaria; ela está mesmo é dispersando-se em 
estruturas. (1997, p. 10). 
 

 Segundo o americano Eisner (1959), cujo pensamento muito contribuiu 

para as reflexões conceituais e metodológicas para o ensino de arte, nesta 

segunda metade do nosso século, o autor categoriza o ensino de artes em duas 

vertentes: a essencialista e a contextualista. A vertente essencialista diz 

respeito a concepção da arte como experiência singular de cada indivíduo, que 

tem uma finalidade em si mesma, tendo uma função para a natureza humana 

em geral, e a vertente contextualista que enfatiza as conseqüências 

instrumentais da arte, priorizando as necessidades psicológicas, e a inserção da 

arte no contexto social como componente de formação moral de atitudes, 
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valores éticos, e hábitos nos educandos. Outros pesquisadores que 

influenciaram nossas concepções, como Brent Wilson, Ralph Smith e Marjorie 

Wilson também aderiram a estes estudos de Eisner. 

 Na década de 1970, na Inglaterra, o movimento denominado Critical Studius, 

surgiu em decorrência das fortes críticas ao ensino da arte de práticas e posturas 

ligadas ao enjoyment, ou seja, as práticas livres, prazerosas em detrimento da 

leitura, análise e reconhecimento de uma obra como parte integrante de um contexto 

histórico estético e técnico, portanto sugere suportes filosóficos, sociológicos e 

psicológicos, que possam fortalecer a identidade do ensino de artes. 

 Esta mesma postura epistemológica em 1982 é assumida por vários grupos 

de pesquisas no âmbito das artes destacamos o DBAE (Discipline Based Art 

Education) e o grupo de estudos e pesquisas Getty Center Education in the Artes 

(EUA), que investigam os motivos para apontar soluções para a baixa qualidade 

do ensino em artes em comparação com as demais áreas contempladas no 

currículo escolar, cuja proposta aponta como alternativa a inclusão no currículo a 

produção de arte, a crítica de arte, estética e história da arte. A esta forma de 

organização curricular, Hernandez denomina de “racionalidade interdisciplinar”, 

dessa forma pronuncia-se: 

 

A racionalidade interdisciplinar estabelece que, se o ensino de Arte quiser 
ter um reconhecimento similar ao das outras matérias do currículo, deve 
organizar seus conteúdos de acordo com quatro das disciplinas que têm 
como objeto o estudo da Arte: a estética, a história, a crítica e a produção 
artística. Essa argumentação, que começou a ser utilizada nos Estados 
Unidos no final dos anos 60, foi divulgada com o apoio da Fundação Getty 
sob o nome de DBAE (Discipline-based Art Education), encontra-se 
presente na Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, e, em boa parte, 
serve de referencial para os Parâmetros Curriculares de Artes visuais. 
(2000, p. 45). 

 

A partir desses estudos aqui no Brasil, nos anos 90, Ana Mae Barbosa20 

sistematiza uma proposta para o ensino de artes, no qual defende fundamentos 

básicos para a construção do conhecimento de arte, onde deverá existir a interseção 

da experimentação, da codificação e da informação. Esta proposta ficou conhecida 

como Proposta Triangular do Ensino da Arte, envolvendo três ações básicas: ler 

obras de artes, fazer arte e contextualizá-las, em consonância com esta proposta os 

                                                           
20

 Ana Mae Barbosa é autora da proposta triangular que serve de referencial para os parâmetros 
curriculares das artes visuais. 
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PCNs do ensino de arte (1998, p.56) traz de forma sucinta as idéias principais desta 

proposta, neste enfoque enuncia: 

 

O conjunto de conteúdos está articulado dentro do contexto de ensino e 
aprendizagem em três eixos norteadores: a produção, a fruição e a reflexão. 
A produção refere-se ao fazer artístico e ao conjunto de questões a ele 
relacionadas, no âmbito do fazer do aluno e dos produtores sociais de Arte. 
A fruição refere-se à apreciação significativa de Arte e do universo a ela 
relacionado. Tal ação contempla a fruição da produção dos alunos e da 
produção histórico-social em sua diversidade. A reflexão refere-se à 
construção de conhecimento sobre o trabalho artístico pessoal, dos colegas 
e sobre a Arte como produto da história e da multiplicidade das culturas 
humanas, com ênfase na formação cultivada do cidadão. 

 

Fusari e Ferraz (1993) a partir dos estudos de Saviani e Libâneo apontam 

para o ensino de arte baseado em duas linhas de pensamentos que nortearam o 

pensar e o fazer artístico, nestas duas tendências pedagógicas, denominando-as de 

idealista liberal e realista progressista. Para as autoras a corrente idealista liberal 

reflete ideais que solidificam o modelo econômico capitalista concebendo que a 

educação sozinha não pode garantir a democratização da sociedade. 

Segundo Iavelberg (2003) essa corrente realista progressista além dos 

componentes citados, amplia estes pressupostos na epistemologia genética de 

Piaget, Vygotsky, Ausubel e Antônio Zabala formando a Escola Construtivista, que 

consiste na aprendizagem pela resolução, criação e interpretação de problemas, na 

construção, no relativismo e na interação, que são considerados fatos do processo 

de ensinar e aprender. 

O currículo para tornar-se significativo em todas as áreas dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos deve integrar os interesses e as percepções dos alunos, 

respeitando suas individualidades, opiniões, suas experiências e as diversidades 

étnicas e culturais. 

No mundo contemporâneo temos o dever de cultivar uma cultura de paz e 

solidariedade entre os homens, e, é neste contexto que a escola assume sua 

identidade social de guardiã, dos conhecimentos que compõem o patrimônio 

histórico cultural da humanidade. Para a preservação desse patrimônio requer que a 

escola incorpore em suas práticas educativas paradigmas progressistas de 

educação, que estão sendo disseminados desde os anos 60, a partir das vertentes 

da educação libertadora, libertária, histórico-crítica e construtivista, onde a 

aprendizagem é processo dialético, dinâmico e socializador. 
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Faz parte também desta percepção lúcida da mudança a natureza política e 
ideológica de nossa posição em face dela independentemente de se 
estamos conscientes disto ou não. Da mudança em processo, no campo 
dos costumes, no do gosto estético de modo geral, das artes plásticas, da 
música, popular ou não, no campo da moral, sobretudo no da sexualidade, 
no da linguagem, como da mudança historicamente necessária nas 
estruturas de poder da sociedade, mas a que dizem não, ainda, as forças 
retrógradas. (FREIRE 2000, p.32) 

 

Neste prisma, faz-se necessário a reflexão sobre as propostas de ensino em 

arte que deseja contemplar um ensino que favoreça a criatividade e o senso crítico 

na abrangência das linguagens artísticas do teatro, da dança, da música e das artes 

visuais e audiovisuais. No entanto, vale ressaltar a carência de especialistas nas 

áreas específicas deste ensino, o que acaba por desencadear práticas simplistas de 

ensino em artes, de caráter generalista.  

A polivalência no ensino de artes conforme orientação dos PCN poderá 

acarretar práticas equivocadas nos saberes das áreas específicas do teatro, da 

dança, da música e das artes visuais podem ser apresentadas de forma 

fragmentada, visto que ainda existe concepções de muitos que compõem a 

escola; de arte como sendo uma atividade nata e dela resulta um produto,ou seja 

um fazer destituído de conhecimentos artísticos e estéticos desvalorizando o 

processo de ensinagem de artes, portanto somente a formação reflexiva pode  

superar as práticas tradicionais deste ensino, cuja aprendizagem é concebida 

pelo esforço individual, portanto privilegiando os aspectos sociológicos e 

biológicos, onde a arte é vista como uma aprendizagem nata, isentando a escola 

e sociedade de sua participação neste processo que é dialético, onde se integram 

os saberes das experiências aos saberes das ciências, segundo pensamento de 

Paulo Freire (1996). 

A proposta dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de Artes, 

elaborada a partir da aprovação da Lei No 9394/96, somente em 1997 chega às 

escolas, norteando em nível nacional o ensino de artes. A referida proposta 

apresenta-se como um documento extremamente arrojado que sistematiza 

referenciais teóricos e metodológicos que devem subsidiar as práticas educativas 

em arte, à luz de pesquisas realizadas em diversas áreas do conhecimento, como na 

antropologia, filosofia, sociologia, psicologia, psicanálise, história e crítica da arte, 

psicopedagogia, dentre outras ciências. 



 

 
107 

Vale dizer que a proposta curricular em arte traz em seu bojo a valorização da 

arte como conhecimento necessário para a formação humana. Tal afirmação está 

ancorada nesta citação. 

 

O conhecimento da Arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma 
compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a Arte 
ensina que é possível transformar continuadamente a existência, que é 
preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que 
criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental 
para aprender. O ser humano que não conhece Arte tem uma experiência 
de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força 
comunicativa dos objetos a sua volta, da sonoridade instigante da poesia, 
das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam 
o sentido da vida. (1997, p. 20-21). 

 

A proposta curricular apresentada pelos PCNs estabelece componentes 

básicos para o ensino de artes, como: os objetivos, os conteúdos traduzidos em 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no ensino de Artes, a avaliação, 

os critérios avaliativos e as orientações didáticas. Define as linguagens artísticas 

específicas que devem ser desenvolvidas na educação infantil, no ensino 

fundamental sob forma de conhecimentos, expresso nas áreas de artes visuais, 

dança, teatro e música, amplia também em suas diretrizes os saberes de artes 

manifestados na área de audiovisuais para o ensino médio. Percebe-se que tal 

proposta esbarra nos limites da precariedade da formação docente para este ensino 

que atenda a estas especificidades.  

A organização da proposta curricular do curso de linguagens e códigos na 

área de formação para o ensino de artes no programa MAGISTER-UFC, norteou-se 

seguindo os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No 

9.394/96, que institui o ensino de artes, no seu art. 26, §2o, como área do 

conhecimento e componente curricular obrigatório em toda educação básica com o 

intuito de promover o desenvolvimento estético e cultural de todos os educandos, 

compreendendo a educação Infantil, o ensino fundamental e médio.  

 Dessa forma, a arte deixa de ser educação artística com caráter estreito de 

disciplina de ensino, para caracterizar-se como área do conhecimento perspassando 

por todos os domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva 

e a experiência subjetiva. No entanto não das políticas públicas em educação em 

fazer sair do plano legal para a realidade escolar todos os paradigmas teóricos e 

metodológicos, que institui a L.D.B. conforme apresentamos 
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As práticas artísticas e estéticas das artes visuais e audiosvisuais, da 

música, da dança, das artes cênicas, possibilitam articulações com as diversas 

áreas do conhecimento e suas tecnologias, e podem favorecer a formação da 

identidade cultural e social dos educandos, permitindo-lhes a formação de uma 

cidadania ética e estética, fecundando-lhes uma consciência crítica da 

sociedade, onde seus valores, crenças e competências culturais sejam em prol 

de mundo melhor. 

A natureza do trabalho educativo em artes e de suas linguagens específicas, 

é da ordem do mundo da subjetividades, dos afetos, da intuição, características 

peculiares a humanidade, o que vale ressaltar que somente a arte é capaz de 

romper as barreiras da invisibilidade, ao nos fazer transpor para os universos da 

imaginação, da utopia, dos sonhos, que compõem o nosso ser e conseqüentemente 

a cotidianidade que nos envolve.  

Cabe às escolas enquanto instituições responsáveis pela sistematização dos 

conhecimentos empíricos e científicos produzidos e acumulados pela humanidade, 

no decorrer do processo histórico e social, assegurar a preservação deste patrimônio 

cultural e da identidade dos educandos, conseqüentemente garantindo a 

sensibilidade e a solidariedade no seio social que o ensino da arte proporciona. 

A arte enquanto conhecimento sensível-cognitivo apresenta suas 

peculiaridades além do domínio dos saberes artísticos do fazer, ou seja, da 

produção e fruição desses saberes.  

Superar estas concepções consiste hoje num grande desafio a ser perseguido 

pelas políticas de formação docente, portanto o conhecimento epistemológico e 

metodológico na educação em artes sugere uma formação crítica, que ultrapasse os 

limites academicistas dos saberes intelectuais, valorizando a diversidade cultural de 

nosso país. Os parâmetros curriculares nacionais em artes nos afirmam: 

 

A educação em Arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e 
da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 
sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação 
de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferenças culturais. (PCNS EM ARTE, 1997, p. 177). 

 

A superação da fragmentação dos conhecimentos artísticos e a compreensão 

das diferentes formas de apropriação, de produção e manifestações culturais dos 
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saberes artísticos e sociais por parte dos professores, só será efetivada por uma 

política consistente e coerente de formação docente para os cursos de licenciaturas. 

A compreensão de que essa formação deve ser continuada e acompanhada em seu 

processo de planejamento favorece o conhecimento das especificidades deste 

ensino, promovendo uma educação multicultural, intercultural, contemplando a 

diversidade cultural do país, fortalecendo a identidade cultural do nosso povo como 

cidadãos inseridos numa sociedade globalizada. 

 

4.1.2 Concepções teórico- metodológicas dos professores 

 

Indagados sobre os aspectos da formação no curso em linguagens e códigos, 

MAGISTER-UFC quanto à contribuição dos referenciais teóricos artísticos e 

estéticos para referendar suas práticas docentes no ensino de arte, podemos 

perceber que dentre os dez professores protagonistas da pesquisa, somente dois 

não citaram fontes teóricas ou de experiências estéticas, conforme ressaltam em 

suas falas: 

 

P1L1: Entendi[...] Sei, nós estudamos muitos teóricos, é verdade! Deixa 
eu ver se eu lembro, você quer dizer do ensino de artes, nós no 
Magister, tivemos um curso com a carga horária muito grande, 
estudamos com muita gente, era muito teórico mesmo, sempre tinha 
práticas, mas teorias e todos eles eu tinha demais, acho que podia ser 
menos, é papel demais... Mas eu repasso para os alunos, você quer ver 
minhas apostilas? Estão ali no armário. Pois é, nas aulas eu uso esse 
material todo, eu não largo eles não... 
 
P2L1M: Dos teóricos, né, na prática de Arte são muitos, deixa eu lembrar, 
no teatro teve a Tutti, ela puxa mesmo, pela gente, logo ela é atriz mesmo, 
aquela peça de teatro que nós assistimos no Pici foi linda demais... Deixa 
ver era tempo, temporão, ou era “temporão, tempo” não, acho que troquei, 
mas Val era uma mãe e uma filha lembra? Que falava, do tempo, da vida... 
Eu me emocionei, chorei até. .  
 
P4L2E: Teve muita teoria de todos do Betinho. Lembrei do Coral “Macho 
Pero no Mucho”, era esse o nome, engraçado, daquele que tem a banda de 
música, sai é muito, na TV, a banda de latas, os meninos tudo tocando nas 
latas, é bonito demais. Você sabe... Você é amiga dele. Tem aqueles do 
coral era dois, o Elvis, eu só lembrei por causa do cantor de rock que 
morreu, o nome dele é igualzinho ao dele. O outro é bem alto, branco, 
bonito ele né? Sabia que as nossas colegas era tudo doida por ele, 
chamavam ele era de “deus grego”... Pense aí, se os maridos delas sabe 
disso? Era confusão na certa né? Sei lembrei do bonitão, O Erwin, tem 
tantos outros teóricos assim maravilhosos. 
 
Em dança eu vejo o LABAN, que foi um autor que desenvolveu muito o 
lado da dança, tem também no teatro a Olga Reverbel, tem também no 
folclore, no folclore eu estou terminando uma monografia, a questão do 
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Maracatu, na UECE, é também sobre o preconceito as pessoas que não 
se reconhecem como negro, ou é pardo, ou é moreninho, nunca preto, a 
questão da cor na Escola, eu acho que as pessoas tem que começar a ver 
né, a categoria étnica. 

 

 Três protagonistas confundiram referências teóricas e experiências 

estéticas com a carga horária do curso, que foi de 3.600 horas, distribuídas das 

seguintes formas: 

Quanto aos teóricos nenhum deles está em seu discurso. Permite-nos 

perceber uma concepção tradicional de ensino quando se refere “ao repassar 

para os alunos”, os conteúdos das apostilas, nesta abordagem tradicional Ferraz 

e Fusari enfatizam: 

 

[...] o ensino e a aprendizagem de Arte concentram-se apenas na 
“transmissão” de conteúdos reprodutivistas, desvinculando-se da realidade 
social e das diferenças individuais. O conhecimento continua centrado no 
professor, que procura desenvolver em seus alunos também habilidades 
manuais e hábitos de precisão, organização e limpeza. (1993, p. 30). 

 

 Confunde o número dos professores com os dos teóricos estudados nas 

disciplinas, depois faz críticas ao excesso de teoria estudada na formação, que 

segundo relata deveria ter tido mais práticas de ensino e menos teoria, revelando a 

fragmentação entre teoria e prática, que povoa sua forma de concepção teórica e 

metodológica na docência após a formação no curso Magister-UFC não conseguiu 

dissipar da sua suposta compreensão anterior, arraigada por uma formação 

tecnicista, onde os cursos de formação para o magistério em nível médio, dado o 

contexto da Lei No 5.692/71, era a formação organizada em blocos distintos, primeiro 

estudavam-se as teorias traduzindo-as nas disciplinas e depois se realizavam as 

práticas de ensino. 

 A fragmentação entre teoria e prática consiste ainda, num entrave a ser 

superado nos cursos de formação apesar da formação no programa de formação 

MAGISTER-UFC, ter uma proposta concebida como um processo contínuo e 

permanente, conforme manual programa (p. 12): 

 

A formação do professor - sujeito reflexivo - remete-nos à compreensão da 
prática docente como prática de investigação. Assim, reafirmamos ser 
necessária a inter-relação entre teoria e prática no decorrer de todo o 
processo de exercício da 'profissão professor', sobretudo porque 
constantemente este se vê compelido a tomar decisões com base nos 
saberes adquiridos e nos dados observáveis - que nada mais são do que a 
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essência do processo de investigação. [...] a reflexão sobre a prática como 
princípio essencial da formação docente - uma prática reflexiva feita pelo 
docente no exercício de sua prática e reflexionada feita conjuntamente por 
docentes em formação e formadores, o que significa iniciar o docente em 
uma prática contínua de investigação, ainda que com objetivos 
diferenciados dos da pesquisa acadêmica. [...] a formação uma dimensão 
política, considerando o trabalho como princípio educativo. 

 

 Segundo Tarfid (2002), os saberes relativos à formação profissional dos 

professores são sancionados pelas universidades, por sua vez, por seu corpo de 

formadores, pelo do estado e seus agentes, que definem, decidem e executam os 

saberes curriculares, (disciplinares e pedagógicos). Afirma que nenhum saber é por 

si mesmo formador, a posse dos saberes científico não garante maestria, se os 

mestres não souberem ensinar, como alerta o autor “Os mestres assistem a uma 

mudança na natureza da sua maestria: ela se desloca dos saberes para os 

procedimentos de transmissão.” (2002, p.44). 

 Os relatos deixam clara a confusão feita pelo professor-aluno entre os 

professores formadores e os teóricos estudados, no entanto, vale salientar que a 

professora em seu discurso narra várias experiências artísticas e estéticas 

desenvolvidas pelos professores-formadores no decorrer do curso, como o teatro, na 

peça teatral do grupo de teatro é o caso idealizado pelo teatrólogo cearense Ricardo 

Guilherme, a atriz e professora Maria Ednea Gonçalves (a professora Tutti) da qual 

fala a professora-aluna e a professora Susy Elida, que nesta peça representavam 

respectivamente avó (Tutti) e neta (Susy). Ao longo da narrativa do enredo teatral 

falam da vida passada e presente e da ritualização do amadurecimento vital das 

duas personagens. Na narrativa, avó e neta começam e terminam em papéis 

inversos, a avó começa velha e termina como se fosse uma criança e a neta termina 

velha, demonstrando o círculo que constitui a vida das pessoas. 

 Diz de outros professores de músicas também confundidos como teóricos de 

sua atuação nas aulas de música nas disciplinas, seminários e oficinas, inclusive 

demonstrando em conceito de beleza, quando fala do “deus grego” que é uma 

concepção de beleza renascentista dos gregos e romanos, ou seja, a estética do 

perfeccionismo, de formas ideais, de uma estética naturalista. 
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4.1.3 Organização do trabalho docente em artes  

 

Tratou-se neste capítulo da organização do processo de ensino e 

aprendizagem de artes, principalmente do planejamento e da avaliação por 

instrumentos essenciais na construção do conhecimento, bem como os demais 

componentes que entrelaçam este processo. 

Ressaltou-se que o planejamento do ensino faz-se de fundamental 

importância ao ser analisado neste estudo, por constituir-se na interpretação 

instrumento que possibilite transformar pensamento, idéias (subjetivo) em ação 

correta (objetivos), portanto é pelo planejamento, que as ações docentes, 

estabelecem a consecução dos nossos objetivos desejados no ensino de artes. 

De igual modo, analisa-se a avaliação que é a forma de regulação das 

aprendizagens, dos alunos e do trabalho do professor. 

Entrelaçou-se a organização do processo de ensino aos documentos oficiais, 

no caso a lei de diretrizes da educação L.D.B. No 9.394/96, aos parâmetros 

curriculares (PCN), as resoluções pareceres e a matriz curricular emanadas pelas 

secretarias, no caso da rede estadual (SEDUC), representada pelos CREDES 

(Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação...) e da SEDAS (Distritos de 

Educação), e dos professores da rede municipal, da qual fazem parte os professores 

participantes desta pesquisa e da articulação dos professores de artes. As 

instituições oficiais pertencem aos professores da rede estadual, os CREDES, 

órgãos representativos da Secretaria de Educação do Estado (SEDUC), dos distritos 

de educação, que elaboram, implementam e acompanham o desenvolvimento 

administrativo e pedagógico do processo de Ensino. 

 Quanto aos municipais (SEDAS), uma vez que, neste estudo há professores 

da rede de outros municípios, portanto os sujeitos pertencem à rede municipal de 

ensino Fortaleza, considerando que quatro professores do município, daqui 

representados pelo símbolo (M), no caso dos que fazem parte da rede estadual de 

ensino, o símbolo (E). 

As considerações tecidas aqui, baseiam-se no pensamento dos autores 

estudiosos deste tema: Vasconcellos (1995), Anastasiou (2005), Vieira (2001), 

Gandim (1994), Ferraz e Fusari (1993), dentre outros autores que deram 

contribuições relevantes, através de estudos desenvolvidos sobre a temática de 
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avaliação: Lima (1994), Saul (1995), Hoffmann (1993), Luckesi (1997), Libâneo 

(1999), Perrenoud (1999). 

Acreditamos que o trabalho de organização de aulas, e da totalidade do 

trabalho artístico como processo de construção histórico e cultural, requer, por parte 

dos educadores de artes, reconhecê-la como veículo de humanização, de interação 

como o mundo da sensibilidade, das emoções, dos sentimentos através da 

imaginação e da criatividade, portanto componentes inerentes a serem 

desenvolvidos no trabalho pedagógico com o ensino de arte. 

 A organização do trabalho educativo em artes, extrapola a todas as molduras 

tecnicistas de rituais burocráticos que venham ser impostas por quaisquer diretrizes. 

Por este motivo as orientações metodológicas dos PCNs em artes aconselham 

sobre as vantagens do trabalho com projetos, dessa forma percebemos que 

somente os professores do ensino médio trabalham sob esta orientação, 

constatação confirmada no trabalho de campo no decorrer das observações 

No período das observações de aulas nas escolas uma das experiências 

de trabalho com projeto foi sobre o tema africanidades no Brasil. Os temas 

tratados foram relacionados aos 140 anos de Iracema deste tema trabalhou-se as 

noções básicas de teatro, envolvendo a literatura, a música, a dança e as artes 

visuais, assim solicitamos que relatassem as experiências mais marcantes. O 

trabalho com projetos diz respeito a interdisciplinaridade entre outros 

conhecimentos.Assim foi narrado: 

 

É[...] o trabalho  dos 140 anos de Iracema, eu tive que trabalhar, pesquisar 
muito em livros de literatura sobre Iracema, os alunos diziam... esse tema é 
muito besta todos nós tivemos que ler Iracema, tinha gente com a maior 
preguiça de ler, eu já tinha até lido Iracema na minha juventude,e na minha 
adolescência e não tinha dado valor, eu li novamente, fiquei apaixonado por 
José de Alencar, fiquei assim... amante dele, na música eles tinham uma 
aversão tão grande a Chico Buarque, Pixinguinha e foi a coisa mais 
maravilhosa que eu trabalhava a literatura de cada época com a música de 
cada época que eles tinham que saber, foi assim, um trabalho maravilhoso 
... ímpar... unânime... sei lá... e eles  aprenderam, conheceram os 
interpretes, compositores, como Caetano Veloso, Pixinguinha, Chico 
Buarque, foi uma infinidade muito grande. 
 
P9L2E: Uma linguagem do planejamento puxa a outra, principalmente no 
teatro, né? Eu acho o teatro uma das artes mais completas, você trabalha a 
música, a questão da dramatização, do texto, da poesia, tudo da dança,  
montei um sarau da poesia brasileira, começamos com a literatura desde o 
barroco,  pegamos a literatura de Pero Vaz, quer dizer a 1ª Carta, que não 
era a literatura, é um texto informativo, viemos pelo barroco até Patativa do 
Assaré, foi maravilhoso, nós temos em vídeo, foi tudo gravado, tenho fotos, 
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convidamos um escritor na Arte da literatura, um escritor de literatura do 
pessoal do teatro. 
 
P10L2E: Eu tive meninos que são apaixonados por Castro Alves, Vinícius 
de Morais, é impressionante! No dia da nossa pré-estréia, e uma menina fez 
o papel do convidado especial no Caso do Vinicius de Morais, ela se saiu 
muito bem, entrou a poesia, a música, a expressão corporal, a expressão 
facial, marcação de falas, tudo, tudo que você consegui imaginar neste 
sarau houve! De uma interdisciplinaridade, eu posso te dizer que foi uma 
transdisciplinaridade eu acho que não existe isso na Arte não! (risos). 

 

 De acordo com o exposto podemos afirmar que a natureza do trabalho 

educativo em artes, que é de garantir aprendizagens de conhecimentos sensíveis e 

cognitivos, oriundos das manifestações socioculturais produzidas historicamente nas 

relações do cotidiano social, requer por parte dos educadores em arte, compromisso 

com os conhecimentos artísticos, éticos e estéticos, que envolve fatores do contexto 

social, da interação professores-alunos, das habilidades no universo dinâmico da 

sala de aula e da escola. 

A organização do trabalho metodológico do ensino de artes requer dos 

professores uma postura crítico diante do currículo, aqui compreendido como um 

conjunto que envolve as experiências do cotidiano, os conhecimentos científicos 

permeados pelos procedimentos didáticos, as atitudes e os valores. 

Pensar na organização do trabalho docente em Artes implica numa 

concepção de escolha de currículo cujas formas dos conhecimentos são antes de 

tudo epistemologias sociais, segundo Silva (p.135) “o conhecimento não é uma 

revelação, nem reflexo da natureza, mas o resultado de um processo de criação e 

interpretação social,” onde a objetividade das ciências naturais ou a 

intersubjetividade das ciências sociais ou das artes, manifestas pelos discursos, 

práticas, instituições, paradigmas, ou seja, um currículo, que comporte o ensino de 

artes tem sempre um caráter construído e interpretativo do conhecimento. 

No entanto os professores deste ensino, não participam da elaboração dos 

planos de ensino, que ao receber matrizes curriculares prontas, nelas não podendo 

opinar, nem na escolha dos conteúdos, nem tampouco nos objetivos que são os 

propósitos e as finalidades da Educação, formando um arcabouço de idéias, valores, 

ideais, tradições sociais e culturais, que à principio visam a formação do homem 

para viver e conviver na sociedade. 

A tarefa do planejamento das aulas de artes, ao nosso ver, resume-se no 

acompanhar de forma relativa o plano já elabora pelas instituições as quais os 
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professores estão vinculados, no caso (SEDUC-CREDES), (SEDAS-Regionais), ao 

nos referirmos a forma relativa, nos remetemos aos conceitos de autonomia, 

desenvolvidos por Tarfid e Lessard: 

 

[...] a margem de manobra dos professores é maior, pois eles gozam de 
uma certa autonomia para realizar seu trabalho. Neste sentido, sua posição 
de executantes não se confunde com a dos trabalhadores industriais, 
“atomizados” sobre a esteira de produção. Apesar disso, essa dupla posição 
– ao mesmo tempo de executantes e autônomos – se traduz também em 
tensões e dilemas, podendo, conforme os professores invistam em um ou 
outro pólo (execução ou autonomia), desbocar em diferentes maneiras de 
assumir e viver sua identidade profissional. (2005, p. 79), 

 

Conforme os autores, os professores são executores e portadores de 

autonomia, os depoimentos dos professores colaboram com este pensamento: 

 

P5L2M: Planejar, elaborar... Mas eles mandam uma matriz, matriz 
curricular, acompanhamento mesmo, tem não, somente o pedagógico, do 
coordenador, né? Somente em nível de Escola! Eu vou só adaptando, não 

fico bitolada não, por sinal, não tem orientação nenhuma... É somente os 

objetivos e os conteúdos mas assim, não é conteúdo, são as linguagens...a 
gente é que cria os conteúdos , eu tive o Magister ,mas quem não tem! 
 
P8L2M: Eu não obedeço a matriz curricular, só que não é daquela forma 
que eles mandam que é trabalhar nos bimestres! Eu mexo... O que eu 
obedeço é só as linguagens, eu tenho um pouquinho de conhecimento em 
música, adoro dança, amo teatro... Aliás, nem dá tempo no ano eu fazer 
tudo que gostaria de fazer, mas eu procuro fazer tudo que eu planejei no 
ano, eu obedeço porque gosto de fazer, às vezes, eu diminuo de outras 
atividades, às vezes eu faço assim, eu começo com história e aí vamos pra 
prática, aliás, quase tudo eu faço, assim do teórico e vamos pra prática, é só 
o objetivo e os conteúdos. 

 

Meirieu (2005, p.132), ao referir-se sobre o planejamento das aulas, diz que o 

professor deve dispor de modelos profissionais que lhe permitam pensar e organizar 

sua ação e a organização do trabalho docente deve seguir a combinação de três 

séries de dados, finalidades e objetivos da escola: o sistema de imposições, o de 

recursos que se dispõem, os apoios científicos que podem embasar o procedimento 

da ação. O professor assume um modelo profissional de um legitimo ritual de 

trabalho em sala de aula. 
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5 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO PROFESSOR DE ARTES NAS 

LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

 

A década de 90 tem como marco principal a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional No 9.394/96 que traz em seu 

arcabouço o art. 26, § 2o a obrigatoriedade do ensino de artes em toda 

educação básica. Este fato nos confere afirmar que a arte tem lugar de 

importância na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem 

como em outras modalidades de ensino.  

Além disso, na referida legislação a arte é considerada como área do 

conhecimento, com conteúdos próprios ligados à cultura artística e a educação 

estética e não apenas como atividade ou disciplina. 

 

A teoria que eu compreendo melhor é a proposta triangular e não só na 
proposta triangular em artes plásticas, eu também em cima da proposta, 
eu trabalho no teatro, em cima da teoria, até mesmo quando eu não 
tinha esta teoria, eu já trabalhava com meu aluno a teoria, aí eles viam o 
que tinham feito na proposta triangular, ela fica no tripé né? Ela fica né? 
Ela se divide em três, justamente a história da Arte, e depois você ver o 
que foi feito pelos artistas, a produção artística e depois tem a 
exatamente a fruição, que o aluno vai ser artista também né, ele vai 
desenvolver a parte teórica e a parte prática da coisa, isso aqui no 
Brasil, quem criou esta proposta foi a Ana Mae Barbosa. 

 

Observamos no primeiro discurso afirmações sobre ações docentes 

desenvolvidas incluindo a proposta triangular que refere-se ao estudo de Ana Mae 

Barbosa. A imagem no ensino de artes, formulada a partir das disciplinas que 

compunham o ensino da arte na experiência educativa das escolas de pinturas ao ar 

livre no México, como: produção, crítica, história da Arte e estética (DBAE), 

sugestões originadas pelo grupo de pesquisadores  norte americanos que sugerem 

este núcleo de disciplinas de artes como forma de valorização a este ensino, visto 

que o movimento expressionista da livre expressão, também influenciava as práticas 

dos educadores nos Estados Unidos, que tem na base teórica os pressupostos de 

Dewey e Read, focados na criatividade e na livre expressão.  

 

Então eles dão uma amplitude muito grande, tipo assim você pegar uma 
obra de Arte, diz tudo como você deve fazer como o aluno observar, fruir, 
como diz na proposta triangular, é a observação, a fruição... Mas na Escola 
é tão difícil, tão difícil mesmo, você pegar um grupo de alunos, e fazer com 
que estes alunos conheçam esta Arte, pense nesta Arte! Eu sei que existem 
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muitos espaços que a Arte é de graça, mas existe o deslocamento, este 
trabalho não é desmembrado da realidade não! Esta Arte aí está mais 
focada na questão da elite, sabe? E nós aqui dentro da Escola, não dá pra 
viver esta proposta. 

 

A proposta curricular da formação do Programa MAGISTER para o professor 

de Artes contemplou as diferentes linguagens artísticas, seja em forma de 

disciplinas, de seminários e de oficinas. Portanto a observação em campo no locus 

da sala de aula e nas entrevistas indagou-se aos professores sobre as linguagens 

que apreciavam trabalhar em sala de aula, evidenciando o que nos mostra o gráfico 

a seguir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Linguagens artísticas trabalhadas pelos professores 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

Conforme expõe o gráfico os professores têm preferência pela linguagem 

teatral e as artes visuais, destacando-se o desenho, a colagem, a pintura 

espontânea ou livre expressão seguindo os preceitos da arte moderna e 

contemporânea. Os dez professores expressaram trabalhar com mais freqüência 

com artes visuais, principalmente nas releituras de obras, que no Brasil foi divulgado 

pela proposta de Ana Mae Barbosa que enfatiza a interrelação entre a observação 

da obra, ou seja a apreciação interpretativa da obra de arte, a contextualização 
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histórica, social, antropológica, ética e estética da obra em estudo,  e o fazer 

artístico. Na pesquisa o fazer artístico mais presente no caso das reeleituras 

consistia na imitação pelo desenho da obra do autor. 

A leitura de obras no Brasil teve as primeiras orientações do professor do 

departamento de arte-educação da Universidade da Pensilvânia Robert Ott, cujo 

trabalho desenvolvido conhecido por sistema Image Watching consta de cinco fases 

de leituras de imagens: descrevendo, interpretando, analisando, fundamentando e 

revelando. (ARSLAN e IAVELBERG, 2006) 

Ao serem indagados sobre as linguagens artísticas que mais se identificavam 

para desenvolverem o trabalho com Artes os professores destacaram: 

 

P6L2E: Eu, por exemplo, na questão da Arte, dificuldade eu tenho, por 
exemplo, na Dança eu acho que sou muito mais o teatro, eu tenho mais 
tendência pro teatro, tenho mais facilidade com o teatro, na Dança eu 
gostaria de me aprofundar. Música, até que eu arranho um violãozinho, mas 
não tenho formação em música, é tanto que aqui no Liceu nós temos aulas. 
Flauta aprendi, mas foi por pouco tempo. Para você sair assim tem que ser 
quatro anos dedicando ao instrumento.  

 

Na fala constata-se que apesar do destaque ao aprendizado da flauta doce e 

do violão o professor enfatiza a necessidade de aprofundamentos na área de 

música, diz ter preferência e mais facilidade para o trabalho com teatro. O teatro na 

escola apresenta 

 

P5L2M: A minha a única deficiência que eu tenho assim sabe, mais é em 

música, a parte não leio partitura, de música, o que eu faço com música é 
muito intuitiva, e depois dos cursos que eu fiz em música e participando 
desses corais,  eu dou aula de música, embora não entenda, não leia 
partitura de música, quando eu vou dar aula pra um grupo, a primeira coisa, 
eu digo para o grupo, eu disse logo não leio partitura, que eu vou trabalhar 
com vocês aqui, é a minha vivência de vida... 
 
P3L1E: Das linguagens que vivenciamos, pra mim foi o teatro, pela 
exigência da professora Tutti, tinha que fazer né, era sério, era duro, muito 
exigente mesmo, tinha que fazer, puxava muito, era assim mesmo, já a 
dança foi mínima, mas pra mim a dança foi mínima, também, a linguagem 
melhor foi o teatro, assim, né, mas tem ai fora as artes visuais, a música, 

mas o teatro foi marcante! 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretende-se, nesta etapa, tecer considerações acerca de elementos 

constitutivos e fundamentos reveladores sobre as questões aqui discutidas: Verso e 

reverso das práticas educativas em artes num Programa de formação Docente: 

Magister-UFC. 

Sobre as constatações discutidas no bojo da pesquisa, estas não se revelam 

conclusivas. A dinâmica do tempo não nos permite que nenhuma verdade sobre o 

conhecimento seja cristalizada como verdades absolutas, nem de forma parcial, nem 

tampouco na totalidade. Qualquer descoberta sobre o conhecimento, seja 

epistemológico ou metodológico, constitui-se fenômeno educativo e como tal é 

mutável, efêmero, e representa sempre um contexto histórico determinado, uma 

visão parcial do social, do político, da cultura e das artes, portanto são crenças, 

posturas, concepções, que se formam, se transformam num processo ininterrupto, 

continuamente na dialética da síncrese, análise e síntese das ações e reações entre 

os sujeitos sociais. 

As análises foram embasadas na possibilidade de que o curso de linguagens 

e códigos – MAGISTER – UFC, buscou numa abordagem crítica e reflexiva da 

formação acadêmica e profissional, baseadas em paradigmas progressistas, 

desenvolveu competências e habilidades dos professores em serviço possibilitando-

lhes, pelos conhecimentos teóricos e metodológicos, oportunidades para a 

construção e reconstrução dos saberes artísticos e culturais no sentido de favorecer 

um ensino crítico nas práticas cotidianas. 

O estudo mostra que os professores egressos desta formação, MAGISTER – 

UFC, apenas realizaram uma etapa preliminar de seus percursos acadêmicos e 

profissionais. As suas concepções teórico-metodológicas, ou sejam, a ação docente 

em sala de aula e noutros contextos de manifestações artístico-culturais não 

dependem apenas da formação acadêmica, uma vez que a priori os conhecimentos 

adquiridos na formação esbarram em muitos limites. Dentre eles: a falta de 

acompanhamento ao trabalho dos professores por parte das instituições 

responsáveis pelas mudanças legais, no que concerne às políticas de 

acompanhamento e implementações destes aparatos oficiais que são: resoluções, 

os PCN em artes e o permanente acompanhamento que se faz necessário ao 

trabalho docente.  
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O restrito horário de cinqüenta minutos da carga horária semanal foi 

destacado como um grande entrave ao trabalho educativo com artes. Nenhuma 

linguagem artística, seja ela em dança, música, teatro, ou artes visuais (pintura, 

escultura, dobraduras, gravura, vídeo, fotografia) e artes audiovisuais (cinema, 

televisão, Artes gráficas, holografia) pode ser dada nos seus aspectos teóricos e 

práticos neste curto espaço de tempo. Isto nos remete afirmar o descaso com o 

desenvolvimento do processo de ensinar e aprender arte, e ainda agrava a 

qualidade de ensino e de vida dos professores que são obrigados a assumir 

inúmeras turmas para preencher seus horários, tendo sido relatado casos de 

professores com carga horária de duzentas horas dezesseis turmas com aulas de 

cinqüenta minutos. 

 

 Prática de Ensino nas Linguagens Artísticas  

 

Apenas três dos dez professores pesquisados lecionam no ensino médio, 

utilizando projetos de ensino. Os mesmos são pertencentes à rede estadual 

conforme orientação dos PCN em artes, quanto a inclusão nas propostas 

curriculares e das diferentes linguagens da arte, expressa nos conhecimentos 

musicais, nas danças eruditas e populares, no teatro e nas artes visuais e 

audiovisuais. Percebeu-se que mesmo a formação tendo contemplado estas 

linguagens artísticas, somente dois dos professores revelaram ter segurança para 

trabalharem com a linguagem musical e dança. 

A dança, também se apresenta como sendo uma das linguagens pouco ou 

não trabalhadas pelos professores, somente dois professores disseram trabalhar 

com danças folclóricas e contemporâneas, demonstrando ter segurança nesta 

linguagem, no entanto esta abordagem contemporânea da dança e suas diferentes 

modalidades ainda estão sendo programadas, umas vez que também não inclui 

danças como o hip hop, funks, que na pesquisa foram expressas como prediletas 

pelos alunos. 

No estudo evidenciou-se a preferência dos professores pelas linguagens 

teatral e artes visuais. Quanto às artes cênicas destacamos o trabalho com jogos 

dramáticos de improvisação e teatro com fantoches, visto que apenas duas 

escolas não tinham esse material disponível para as aulas de artes, segundo 

destacou os entrevistados os fantoches eram somente para a educação infantil, o 
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que denota uma fragmentação no pensamento daqueles que compõem a gestão 

escolar no que concerne ao ensino da arte e a ludicidade como atividade inerente 

a natureza humana. 

Sobre as artes visuais e audiovisuais, os professores demonstraram práticas 

mais freqüentes com os desenhos envolvendo a releitura de obras artísticas e 

pinturas abstratas, expressando características das artes modernas e 

contemporâneas e colagem com técnicas mistas. 

No período de acompanhamento do trabalho dos professores não foi 

desenvolvido nenhum trabalho com fotografias, vídeos, e nem tampouco com artes 

gráficas computadorizadas. Este foi um outro achado deste estudo, somente três 

dos dez professores têm computador em casa e sabe manuseá-los, mesmo a escola 

tendo laboratório de computação, sete desses professores falaram não saber 

trabalhar com computação. 

Outro aspecto percebido é que apenas um dos envolvidos trabalhou com 

escultura em gesso para confecção de máscaras, os outros nove sequer 

mencionaram trabalhar com argila, papel maché ou escultura com arame, ou até 

com jornal e cola, portanto aqui neste estudo os professores não realizaram 

trabalhos com escultura. Consideramos dois fatores que podem constituirem-se 

entraves, tempo das aulas e material disponível. 

Nenhum dos professores mencionou nas entrevistas, ou mesmo em sala de 

aula o trabalho com audiovisuais, no caso cinema, ou instalações artísticas com 

áudio e vídeo, e nem sequer com gravuras, infogravuras e histórias em quadrinhos e 

nem tampouco com teatro de sombra. 

Sobre o desenvolvimento do processo de ensinar e aprender artes, 

verificamos que os professores com maior nível de escolaridade desenvolveram 

práticas de ensino mais diversificados nas linguagens artísticas, e são estes que 

conseguem trabalhar referências teóricas mais consistentes com os alunos. 

Dentre estes a proposta triangular em artes de Ana Mae Barbosa, Augusto Boal 

nos jogos teatrais, um dos professores destacou a influência de Labam na dança 

e todos os dez dizem trabalhar contextualizando com a história da arte. No 

estudo destacou-se a obra de Graça Proença, um dos livros por eles estudado 

nas disciplinas de história. 
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 Do Planejamento Curricular e do Ensino em Artes  

 

A proposta de ensino em artes na rede estadual já vem elaborada pela 

SEDUC e pelo CREDE e chega às escolas e aos professores para execução. Sete 

dos professores reclamaram da proposta sobre a falta de orientação didática, ou 

seja, encaminhamentos metodológicos, o que deixou evidências tanto nas práticas 

dos professores, como em seus discursos das necessidades de modelos ou 

parâmetros para redimensionar suas práticas de ensino, daí os professores 

ressaltam as apostilas ou livros que em sua essência tem mais atividades práticas, 

que norteamento teórico. 

 

 A Avaliação do Ensino de Artes  

 

Predominou entre os participantes a avaliação qualitativa, realizada no 

processo contínuo da sala de aula, e ainda concebe a avaliação como elemento 

norteador do processo de ensinar e aprender artes. Nove professores destacaram 

que constroem diferentes mecanismos de avaliação como a participação e o 

interesse dos alunos nas atividades realizadas, somente um professor destacou 

propostas de avaliação por notas, como forma dos alunos valorizarem a arte e 

este ensino. 

Nove professores destacaram que elaboram instrumentos de avaliação 

diversificados, como: álbuns, portifólios e pesquisas sobre o assunto a ser estudado, 

para ser transformado em seminários. 

 

 

 

 Das Condições Físicas, Materiais para o Desenvolvimento do Ensino em 

Artes  

 

Dentre nove escolas envolvidas na pesquisas, apenas duas apresentam 

condições físicas propícias ao desenvolvimento das aulas de artes, uma escola 

estadual de nível médio, no caso um Liceu, que tem sala de artes, palco de teatro, 

auditório para eventos artísticos, e a outra é um Centro de Atenção a Criança 

(CAIC), nesta escola funcionam todas as séries da educação básica, embora esta 
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escola não apresente espaços específicos para o ensino de Artes, esta apresenta 

espaços que podem ser adaptados. 

Quanto às condições materiais e didáticos apresenta-se como um dos 

aspectos mais agravamentos ao trabalho dos professores, nenhuma escola trabalha 

com livros didáticos, o material de pesquisa, tanto para o aluno como para o 

professor é insuficiente em algumas escolas. Somente duas escolas, possuem livros 

específicos para o ensino de artes. 

Os professores norteiam suas pesquisas para a realização do seu trabalho 

nos livros adquiridos no curso de formação, sendo que apenas três professores 

disseram comprar livros para se atualizarem, os outros sete apenas usam cópias de 

livros soltas em formato de apostila, revelando falta de dinheiro e outros não 

conhecem bons livros que possam subsidiá-los em suas práticas. 

Para execução dos trabalhos com arte visuais e audiovisuais, as condições 

são precárias, não tem fitas ou DVD sobre história da arte, enciclopédias ou mesmo 

vídeo e televisores suficientes nas salas de multimeios ou mesmo na biblioteca. 

Também nas escolas há carências de outro tipo de material como tintas, 

canetinhas, papel para desenho, tesourinhas, imagens para ilustrar as aulas, vídeos, 

dvds, dentre outros. 

Destacamos que apenas uma escola da rede estadual libera o acesso dos 

alunos a internet para estes pesquisarem sobre as danças, músicas, teatro e as arte 

visuais e audiovisuais, exceto duas escolas trabalham numa abordagem 

interdisciplinar, no caso destas práticas os projetos envolvem principalmente 

professores das áreas de língua portuguesa e história. 

Os professores demonstraram, em seus discursos, concepções que revelam 

a importância da formação de nível superior, como requisito necessário ao 

desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, primeiro, como portadora de 

conhecimentos capazes de responder aos desafios da contemporaneidade, 

denotando que a competência docente envolve aspectos de ordens políticas, 

técnicas, humanas e profissionais e também como elemento de realização humana. 

Conforme levantamento realizado entre os professores, após o término do 

curso, verificou-se que, no início do ano de 2006, dos 129 professores concludentes, 

trinta e seis aposentaram-se após a incorporação da gratificação de nível superior, 

portanto cerca de 28%, e ainda permaneciam quarenta professores no ensino 

fundamental nas séries iniciais, cerca de 32% dos professores. 



 

 
124 

Contudo, é possível identificarmos avanços no que diz respeito a busca dos 

professores por cursos de aperfeiçoamento, destacando que dentre os dez 

participantes, quatro realizaram pós-graduação latu sensu e dos restantes, cinco 

demonstraram interesses de estudar como forma de melhoria no trabalho docente, 

portanto a formação desenvolveu um senso de busca individual a procura de 

formação contínua. 

Nos aspectos legais quer na LDB, nos programas de ensino, nas resoluções 

ou nos PCNs em artes, a maioria dos professores demonstram pouco conhecimento 

da importância destes instrumentos legislativos sobre o desenvolvimento do 

processo de aprender e ensinar artes no cotidiano escolar. 

 

Avanços da Formação 

 

 A formação no programa Magister possibilitou avanços no que concerne às 

mudanças de paradigmas tradicionais e tecnicistas de ensino com artes, portanto os 

professores denotam uma compreensão crítica deste ensino, seja na ressignificação 

de suas práticas ou mesmo nas concepções teóricas, uma vez que suas falas 

revelaram conhecimentos sobre as propostas críticas de educação, onde a 

contextualização histórica, a apreciação interpretativa e o fazer artístico se 

intercomplementam. 

 E também pode-se constatar que a compreensão da arte desprovida de 

conhecimentos cognitivos, não foi percebida nas aulas observadas e nem tampouco 

nas falas dos professores encontram-se em processos de busca de significados e 

ressignificados para as práticas cotidianas em Arte. 

 As análises sobre a arte enquanto manifestação social e cultural indicou que a 

maioria dos professores considera importante o intercâmbio com outros espaços 

culturais, como: museus, praças históricas, manifestações culturais em espaços 

sociais, como fontes necessárias de retroalimentação do ensino em artes. 

A formação proporcionou aos professores intercambio com outros espaços 

culturais e também entre seus pares, professores de artes, que em suas exposições 

relataram a importância da troca de conhecimentos. 

O perfil acadêmico e sócio-cultural dos professores demonstrou que os 

professores entrelaçam sua vida profissional a condicionantes traçados pela vida 

pessoal, em consonância com Nóvoa (1992, p.75) “através da perspectiva da 
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história de vida o problema do ensino eficaz e a questão das inovações 

empreendidas e de novas iniciativas administrativas.” Fato confirmado pelas 

posturas pessoais e as aulas desenvolvidas por aqueles professores que têm 

envolvimento com a comunidade em que interferem. 

À guisa de sugestões, a partir dos estudos aqui desenvolvidos pode-se 

concluir que somente uma política séria de comprometimento com a formação 

docente entrelaçada a novas tecnologias, podem significar mudanças de 

paradigmas, não somente dos professores, como também dos gestores que 

administram as unidades escolares. 

Nenhum trabalho de artes pode reconstruir-se senão pelas trocas de saberes 

e experiências entre os que compõem a Escola e seus interlocutores: os alunos.  

Há, portanto, necessidade de abertura de espaços físicos e tempo disponível 

para os professores desenvolverem um trabalho educativo comprometido, 

consistente e coerente com a formação de cidadãos. 
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Universidade Federal do Ceará 
Faculdade de Educação 
Programa de Pós-graduação em Educação 
Professora: Ana Iório Dias 
Disciplina: Estudos Orientados 
 

Roteiro de entrevista sobre formação e ação docente no ensino de artes destinada a 

professores que cursaram o curso de linguagens e códigos – Magister UFC 

 

Entrevistado (  ): ______________________________Sexo: __________ 

Idade: _____ Tempo de profissão: ______ Tempo de trabalho como professor(a) de 

Arte: ______ Regime de trabalho: ___________________ 

 

1. Onde realizou sua formação inicial como professor? Local e tempo de duração 

dessa formação? 

2. Justifique sua escolha pelo Magister no curso de linguagens e códigos na área 

específica de artes?  

3. Quais cursos de aperfeiçoamento em artes realizou além do Magister? Quais 

gostaria de realizar? Justifique 

4. Se você fosse avaliar o ensino de artes numa escala de 1 a 10, na escola em 

que você leciona, que nota você daria e porque? 

5. Qual a escola que leciona? Rede de ensino, séries, horas semanais de aula 

dedicadas ao ensino de artes na escola que trabalha? 

6. Que outros espaços-tempo a escola vivencia experiências artísticas? 

7. De que forma você percebe a recepção dos alunos ao ensino de artes?  Que 

conhecimentos têm de arte, o que os alunos sabem de arte? 

8. Quais as condições físicas, materiais e pessoais que a escola oferece para a 

realização do ensino com artes? 

9. Que ações são realizadas pelas secretarias para a elaboração, implementação e 

formação permanente dos professores de artes? 

10. Como você planeja sua aula no cotidiano? Que fontes de pesquisa utiliza para 

esse planejamento? Se são adotados livros didáticos? Ou outros tipos de 

materiais didáticos e bibliográficos? Quais? 

11. Você participa de eventos artísticos? Quais? Comente-os. 
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12. Você realiza com seus alunos alguma atividade docente com artes em outros 

espaços culturais? Quais? Descreva-os. 

13. Os conhecimentos artísticos (conteúdos) a serem trabalhados no dia-a-dia são 

escolhidos por você? Ou recebe orientações e roteiros das secretarias? 

14. Como você realiza sua avaliação no ensino em artes? 

15. Descreva uma aula de artes desenvolvida por você e justifique a escolha da 

descrição desta aula. 

16. Na sua opinião qual a proposta de ensino de artes defendida pelos PCNs em 

artes (limites e possibilidades dessa proposta)? 

17. Quais linguagens artísticas leciona com mais freqüência? Porque? 

18. Cite alguns teóricos estudados por você na formação do Magister-UFC e em que 

aspectos te possibilitaram como aprendizagem? 

19. Quais os aspectos positivos da formação no Magister e quais os negativos? 

20. Qual seria a formação ideal para o ensino de arte? Porque? Onde se forma o 

professor? 

21. Qual o papel do Educador em Artes no contexto atual?  
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Foto 1 – Professores-alunos e Alunos do Ensino Médio – Prática Reflexionada de 

Ensino Em Artes 

Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

 

 

Foto 2 – Alunos em Representação Teatral 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 
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Foto 3 – Oficina de Artes Plásticas – Dramatização da Semana de Arte Moderna – 

Professora-Aluna Representando Tarsila do Amaral 

Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

No décimo primeiro período, os professores da área organizaram uma exposição dos trabalhos por 

nós elaborados: telas pintadas a óleo, em textura e colagens. Na abertura da exposição, 

homenageou-se a Semana de Arte Moderna, com uma performance de Tarsila do Amaral, onde tive a 

honra de representá-la. 

A visita ao Museu de Artes da Universidade Federal do Ceará – MAUC, nos estimulou às artes e a 

cultura. Durante a visita, pude perceber a riqueza cultural do nosso povo estampadas nas obras de 

artistas como: Raimundo Cela, Ademir Martins, Descartes Gadelha e outros. 
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Foto 4 – Portfólio Intitulado “Cinema Brasileiro” Elaborado Na Disciplina Prática 
Reflexionada De Ensino Em Artes 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações da professora e Arte Educadora, Stephanny Levi, sobre o Portfólio intitulado: “Cinema 

Brasileiro”. Trabalho solicitado pela referida professora no 4
o
 Período do Curso MAGISTER. 
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Foto 5 – Oficina de Teatro 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Oficina de Música 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 
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Foto 7 – Oficina de Artes Plásticas – Pintura e Textura Mista 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 
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Foto 8 – Oficina de Canto-Coral com Alunos e Professores-Alunos 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

 

 

Foto 9 – Oficina de Artes Plásticas de Professores-Alunos 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 
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Foto 10 – Alunos do Ensino Médio – Prática de Dança Contemporânea 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

 

 

 

 

Foto 11 – Prática de Ensino – Alunos do Teatro 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 
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Foto 12 – Prática Reflexionada de Ensino  
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

 

 

 

Foto 13 – Prática Em Dança Contemporânea 
Fonte: Elaboração do Autor, 2007. 

 

 


