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RESUMO 

 

A pesquisa, de abordagem quanti-qualitativa, teve como objetivo compreender as 
organizações curriculares dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais no município 
de São Paulo, buscando, nos fundamentos teóricos e nos conhecimentos 
pedagógicos e específicos da formação de professores de Arte, uma reflexão sobre a 
qualidade desses cursos, aliado à importância do ensino de Artes na educação básica 
como direito. Considerando as Artes para o desenvolvimento humano (ADORNO, 
2018; EISNER, 2008; OSTROWER, 1996) e a sua relação com o aprender e ensinar 
(como o desenvolvimento das sensibilidades cognitivas), intencionamos compreender 
a função social das Artes (CONTRERAS 2002; ZEICHNER, 2005) pela análise da 
organização dos cursos e das orientações legais, considerando a reflexão/crítica e a 
práxis docente (VÁZQUEZ, 2011; PIMENTA, 2005), a autonomia intelectual e cultural 
(FREIRE, 1996) e a contribuição da Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2018). A 
pesquisa teve duas etapas: na primeira, de revisão bibliográfica e de análise 
documental, identificou fontes para mapeamento das Instituições de Ensino Superior 
(IES) que mantém cursos de Artes no município de São Paulo, selecionando Matrizes 
Curriculares (MC) que se sobressaíam em uma perspectiva emancipatório/cultural de 
professores e das Artes como direito pelo desenvolvimento das sensibilidades 
cognitivas (criatividade e expressividade), enraizadas culturalmente. Na segunda 
etapa, também documental, analisamos dois Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(selecionados na primeira etapa), complementado por entrevistas com os 
coordenadores desses cursos. As análises evidenciaram a existência de poucos 
estudos sobre a composição curricular da formação de professores de Artes Visuais 
e de fragilidades e dispersão na organização curricular desses cursos e ainda a 
intencionalidade na formação de um artista/professor e de um professor/criador (como 
movimentos de superação e de incorporação), reforçando a importância de uma 
formação crítico-reflexiva (e emancipatória), ancorada culturalmente e da Arte 
entendida como direito. Os resultados da pesquisa contribuem ainda para a melhoria 
da qualidade nesses cursos – na superação de visões educacionais neotecnicistas 
(instrumentalizadoras e reducionistas) – que, de forma predominante, orientam a 
formação de professores no país.  
 
 
 
Palavras-chave: Licenciatura em Artes Visuais; Organização curricular; Função 
social das Artes; Arte como direito. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The research, with a quantitative and qualitative approach, has as objective to 
understand the curricular organizations of the Degree in Visual Arts courses in the city 
of São Paulo, seeking, in the theoretical foundations and in the pedagogical and 
specific knowledge of the training of Art’s teachers, a reflection on the quality of these 
courses, allied to the importance of teaching Arts in basic education as a right. Based 
on contributions about the importance of teaching Arts for human development 
(ADORNO, 2018; EISNER, 2008; OSTROWER, 1996) and its relationship with 
knowledge and meanings related to that knowledge (such as the development of the 
cognitive sensibilities and the meanings related to this knowledge), we intend to 
understand the social function of the Arts (CONTRERAS 2002; ZEICHNER, 2005) 
investigating, in Higher Education Institutions (HEI) and in the legal guidelines, the 
process of education in undergraduate courses for the Visual Arts teacher, considering 
(between concepts and authors) reflection / criticism and teaching praxis (VÁZQUEZ, 
2011; PIMENTA, 2005), intellectual and cultural autonomy (FREIRE, 1996), and the 
contribution of Historical-Critical Pedagogy (SAVIANI, 2018 ). The research had two 
stages: the first, which has the bibliographic review and document analysis, we 
identified sources for mapping the HEIs that maintain Arts courses in the municipality 
of São Paulo, selecting the Syllabi from courses that stood out in an emancipatory / 
cultural perspective of teachers and Arts as right and humanization due to the 
development of cognitive sensitivities (creativity and expressiveness), culturally rooted. 
In the second stage, also documentary, we analysed the Pedagogical Projects of the 
Courses (selected in the first stage), complemented by interviews with the coordinators 
of these courses. The analyses evidenced the existence of few studies on the curricular 
composition of the studies of Visual Arts teachers and the weaknesses and dispersion 
in the curricular organization of these courses as well as the intentionality in the studies 
of an artist/teacher and a teacher/creator (as movements of overcoming and 
incorporation), reinforcing the importance of a critical-reflective (and emancipatory) 
growth, culturally anchored and of Art understood as a right. The research results also 
contribute to improving the quality of these courses – in overcoming neo technicist 
educational visions (instrumentalizing and reductionist) – which, predominantly, guide 
the training of teachers in the country. 

 

Keywords: Bachelor Course in Visual Arts; Curriculum Organization; Social Function 
of Arts; Art as right. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

La pesquisa, de abordaje quanti-qualitativa tiene como objetivo comprender las 
organizaciones curriculares de cursos de licenciatura em Artes Visuales, en el 
município de São Paulo, buscando, en los fundamentos teóricos y en los 
conocimientos pedagógicos y específicos de la formación de profesores de Arte, 
refletir sobre la calidad de estos cursos, aliados a la importancia de enseñanza de 
Artes en la educación básica como derecho. Considerando las Artes para el desarrollo 
humano ( ADORDO, 2018; EISNER, 2008; OWTROWER, 1996) y a su relación con 
el aprendizaje y la enseñanza (como el desarrollo de las sensibilidades cognitivas) 
intencionamos comprender la función social de las Artes (CONTRERAS, 2002; 
ZEICHNER, 2005) por el análisis de la organización de los cursos e de las pautas 
legales,  considerando la reflexión/crítica y la praxis docente (VESZQUEZ, 2011; 
PIMENTA, 2005), la autonomía intelectual y cultural (FREIRE, 1996) y la contribución 
de la pedagogía Histórico-Crítica (SAVIANI, 2018). La pesquisa tuvo dos etapas: en 
la primera, de revisión bibliográfica y de análisis documental, identificado fuentes para 
mapeamento de las Instituiciones de Educación Superior (IES) que mantienen cursos 
de Artes en el municipio de São Paulo, seleccionando matrizes curriculares (MC) que 
se sobresalían en una perspectiva emancipatoria/cultural de profesores y de las Artes 
como derecho por desarrollo de la sensibilidad cognitivo (la creatividad e la 
expresividad), enraizadas culturalmente. En la segunda etapa, también documental, 
analizamos dos Proyectos Pedagógicos de los Cursos (Seleccionados el la primera 
etapa) complementada por entrevistas con los coordenadores de esos cursos. Las 
análisis evidenciaron la existencia de pocos estudios sobre la composición curricular 
de la formación de profesores de Artes Visuales, e sigue siendo la intencionalidad em 
la formación de uno artista/profesor (como movimientos de superación e 
incorporación), reforzando la importancia de una formacion crítico-reflexivo (y 
emancipatoria), anclado culturalmente y de Arte entendido como derecho. Los 
resultados de la pesquisa todavía contribuyem a la mejora de la calidad en estos 
cursos – en la superación de visiones educativas neotecnicistas (instrumentalizadoras 
y reduccionistas) – que, predominantemente orientam la formación de profesores en 
el país.  

 

 

Palabras-clave: Licenciatura en Artes Visuales; Organización curricular; Función 
social de las Arte; Arte como derecho. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Inicio o texto com a minha trajetória pessoal, contando como aprendi a ler e a 

escrever, porque foi a partir desse conhecimento que entendi o mundo por meio da 

pintura e das cores. A leitura e a escrita sempre foram estranhas para mim, pois tanto 

minha mãe como meu pai não liam e nem favoreceram meu acesso à escrita. Na 

escola, o primeiro contato que tive com a escrita foi por intermédio da cartilha 

“Caminho Suave”1.  

Gostava muito dos desenhos e do colorido das páginas, porém, as letras que 

compunham as palavras, eu assimilava como desenhos, tanto é que escrevia da 

direita para a esquerda e no sentido padrão ocidental (da esquerda para direita), e 

não espelhada (forma comum de escrita nos experimentos espontâneos das crianças 

que estão aprendendo a ler e a escrever).  

Gostava de escrever letras que compunham formas redondas e os números 

me encantavam, porque eram formas únicas, separadas das palavras, mas o que 

mais gostava de fazer era colorir nas folhas mimeografadas que a professora nos dava 

para completar as lições da escrita. 

Lembro-me de que, quando abria a cartilha, o branco que olhava me cansava 

e me dava medo. Porém quando olhava, em seguida, o colorido, lembrava-me 

automaticamente das sílabas ou das letras que tinha de escrever. 

A pintura entrou em minha vida assim, como as histórias contadas para as 

crianças antes de dormir, pois, como comentado anteriormente, meus pais não liam 

histórias para mim. No entanto, eu dormia vendo minhas avós pintarem, 

permanecendo em minha memória as inúmeras imagens que ali estavam se 

formando. Conto essa pequena passagem, pessoal e familiar, porque considero 

 
1 A cartilha “Caminho Suave” é uma obra didática de alfabetização, concebida pela educadora brasileira 
Branca Alves de Lima (1911-2001), que se tornou um fenômeno editorial. Publicada no ano de 1948, 
chegou a 132 edições. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_Alves_de_Lima
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interessante perceber que podemos nos comunicar com o mundo e apreender sua 

leitura de diversas formas e não só por meio da escrita. 

Por esse começo, afirmo que a minha passagem até agora por esse mundo 

tem como ponto de partida a Arte. Desde muito pequena sempre me envolvi com os 

processos de desenvolvimento por meio da arte. Minhas avós pintavam, eram 

autodidatas, e se envolviam com o universo da pintura de formas diferentes e curiosas. 

Minha avó paterna pintava porcelanas, uma técnica difícil e que necessita de muita 

habilidade motora e muita concentração, além da observação. Numa superfície bem 

lisa, a tinta dentro das cerdas do pincel escorrega de forma a quase não tocar a 

superfície a ser pintada, exigindo muita leveza e autocontrole, e minha avó percorria 

esse campo com tranquilidade e sabedoria.  

Ela manuseava aquelas tintas quase sem cor, já sabendo o seu resultado, 

antes mesmo da queima. Primoroso o seu trabalho! Eu passava várias tardes vendo-

a pintar aquelas maravilhas e, depois, me surpreendia muito mais quando via as peças 

prontas. Dela trago a tranquilidade do fazer sem pensar no resultado final, observando 

e valorizando o processo de trabalho. 

Minha avó materna, grande inspiradora do meu trabalho, pintava telas. Seus 

temas eram compostos de fotos que ela tirava ou comprava de outros fotógrafos. Seu 

trabalho era minucioso, pois ampliava meticulosamente como estava na foto, depois 

fazia a sua própria leitura cromática me deixando um caderno com receitas de cores 

que ela mesma criou, divididos por letras e em ordem alfabéticas. Passava horas 

pintando, muitas vezes com pincéis muito finos porque para ela valia muito mais os 

detalhes, dizendo que, trabalhando minuciosamente os detalhes, o resultado seria 

sempre primoroso.  

Aprendi muito com essa avó porque, além dela me ensinar, ela me fazia pintar 

e além de me fazer pintar me fazia observar o que estava pintando. Nas horas em que 

não estávamos pintando, nos intervalos para os cafezinhos, brincávamos de olhar 

qualquer coisa e ter de falar como seria a mistura cromática para pintá-la numa tela. 

Foi um grande exercício, pois hoje trabalho com restauro de pinturas e sou conhecida 

como especialista em cores. 
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Assim, cresci vendo pintura em tudo, pois em tudo que olho, vejo a pintura 

pronta e esse sempre foi o meu grande desafio: de formar uma identidade pictórica 

em que eu possa me comunicar com o mundo mostrando como vejo e me relaciono 

com as coisas desse mundo! Quando apresento uma tela pronta tento travar uma 

comunicação expressiva e sensível com o espectador de forma que ele possa ver o 

mundo com outros olhos e interpretá-lo diferente da forma como vê. 

Sou artista formada em curso de Bacharelado - com ênfase em pintura, 

escultura e gravura – pela antiga Faculdade de Belas Artes de São Paulo (1990), hoje 

Centro Universitário Belas Artes, e com especializações ao longo do caminho, em 

Pintura (FABESP), Escola de Criação (ESPM) e Poéticas Visuais (UNICAMP). 

Dedico-me ao universo da pintura, seus desdobramentos, conhecimentos, técnicas 

sempre em construção e, a partir dessa simbiose, desenvolvo trabalhos visuais que 

partem da observação apurada das cores e do conhecimento das linhas e seus 

espaços no plano bidimensional.  

Temas que começaram por rostos de crianças e passam para troncos de 

árvores que atualmente estão em total abstração. Os projetos que desenvolvo 

atualmente, com pintura sobre painéis texturados, têm títulos como: “A singularidade 

complexa da Mata”, tema esse que se relaciona com o espectador de forma a colocá-

lo dentro da mata olhando para fora, totalmente envolvido com o seu “eu”, a vegetação 

e a diversidade; “Fábricas em De-Composição” na qual me aproprio de imagens 

públicas de fábricas em ruínas e transformo em ambientes coloridos e pulsantes e 

“Memórias de uma árvore morta” em que trabalho primeiramente com frottagens2 

(decalques feito com papel manteiga e lápis dermatográfico preto), de troncos de 

árvores.   

Depois da escolha de uma imagem, em preto e branco, esta é pintada na tela 

com uma leitura colorida e totalmente abstrata, porém mantendo a sua essência, as 

nervuras pulsantes. 

Tais projetos me fazem perceber o mundo e as coisas do mundo de forma mais 

detalhada e ampla, que passam por processos de reflexão, detalhamento visual, 

 
2 Palavra de origem francesa - frotter, que significa esfregar. 
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observação e pesquisa teórica e de campo com fotografias e desenhos. Esse 

desenvolvimento me levou a ser uma professora, antes de tudo, reflexiva, preocupada 

em trocar experiências com os educandos, aprendendo junto o desenvolvimento do 

mundo, cada um com sua visão e “bagagem”, trocando e ampliando nossos 

conhecimentos. 

Como professora de Artes, foi de grande importância ter atuado com a 

Universidade da Terceira Idade (UATI), pela Universidade Católica de Santos-SP 

(UNISANTOS), por oito anos num ateliê no qual fazíamos cerâmica, pintura, colagens 

e lidávamos com vários outros materiais conforme iam sendo disponibilizados. 

Também organizávamos encontros com a História da Arte nos museus e debates em 

sala de aula.  

Esta experiência foi uma grande escola porque os estudantes – senhoras e 

senhores idosos - eram repletos de histórias de vida o que enriquecia os debates e 

reflexões sobre o significado da estética e da criação vinculados ao processo dos 

trabalhos realizados em sala de aula. Aprendi muito com eles. Nós éramos, naquele 

momento, iguais diante do conhecimento e unidos, não nos importando com a 

diferença de idade. Também trabalhei com estudantes de cursos de graduação – 

Design, Arquitetura, Pedagogia e Publicidade com disciplinas do campo da Arte como: 

História da Arte, História do Design e Plástica. 

Com sujeitos na faixa etária adolescente, vivenciávamos juntos os processos 

de criação e a aprendizagem advinda pelos conteúdos obrigatórios e, quando 

possível, estávamos presentes nos locais diretamente relacionados com o conteúdo 

a ser ministrado, tanto na observação como na prática das ações e nesses lugares 

externos à sala de aula, debatíamos e refletíamos sobre a teoria ali desenvolvida.  

Ser professora é participar de uma grande escola e desafiar-se nas 

aprendizagens. 

O processo de pesquisa, no campo das Artes, vem se desenvolvendo desde o 

curso de Mestrado no qual trabalhamos observando e relatando a fragilidade das 

práticas em sala de aula dos professores de Artes, em escolas públicas. Na pesquisa 

de doutorado, trazemos à tona essa preocupação que ficou como questionamento do 
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tema estudado no Mestrado, a insuficiência e a fragilidade da formação, levando-nos 

a pesquisar como e para que o professor de Artes se forma em cursos de 

Licenciaturas. 

No doutorado busco me aproximar da escrita autoral da mesma forma que me 

apropriei e me comprometi com a linguagem artística ao adentrar nesse universo da 

pesquisa. Pesquisadora da prática e da formação de professores de Artes, trago a 

experiência reflexiva sobre o universo artístico e a experiência de trabalhar a arte em 

sala de aula, podendo perceber as possibilidades e as fragilidades dessa disciplina.  

Com essa trajetória sinto-me ao mesmo tempo, curiosa e aconchegada, 

intrigada e interessada, comprometida e com um desejo grandioso de compreender o 

sistema educacional brasileiro para poder ajudar a valorizar e apresentar o potencial 

da Arte, tanto para os educadores/professores como para os educandos. 

Vale reforçar que a produção dessa pesquisa aconteceu em meio a pandemia 

do Covid-19 sofrendo alterações em decorrência do isolamento social, principalmente 

na fase de análise dos dados. 

Acreditando e estudando sobre a importância que a arte tem para a educação 

(não a arte do entretenimento ou mera distração) é possível perceber que existe uma 

falta de conhecimento e desenvolvimento ensinado pela maioria dos professores 

especialistas em Artes e, assim, como afirma Imbernón (2009), é nessa relação com 

o desenvolvimento humano que o professor se revela. Por isso, nessa pesquisa, 

procuro entender a formação do professor de Artes, em cursos de Licenciaturas, que 

ministrará aulas em escolas de educação básica. 

No processo de debate sobre a arte, no contexto escolar, nos referimos o 

porquê usarmos as palavras “Arte” com maiúscula ou minúscula: Por meio das leituras 

na área, concordamos com Ferraz e Fusari (2009) ao afirmarem que a grafia “arte” 

com letra minúscula se refere a área prática do conhecimento e, “Arte” com letra 

maiúscula, ao universo artístico e ao componente curricular. Então, esclarecemos 

que, nessa pesquisa, interpretaremos a grafia “arte” ou “Arte” nesta forma.  

Igualmente deixamos claro que quando usamos “Arte” (no singular) estamos 

nos referindo a uma única linguagem, aquela que identifica uma prática artística e, 
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quando usamos a grafia “Artes” nos referimos às diversas linguagens (Música, Artes 

Visuais, Dança, Artes Cênicas).  

A pesquisa intenciona compreender a formação do Professor de Arte, com 

atenção às formas de organização curricular dos cursos de Licenciatura nessa área, 

entendendo que a Licenciatura em Artes Visuais, em muitos casos, não contribui para 

a compreensão do significado da educação pela prática da arte. Isto porque, além de 

ter um tempo curto, o curso impõe tantas barreiras curriculares que dificulta entender 

o que é Arte no campo da educação.   

Para justificar esse antagonismo tencionamos o tema da Arte na escola e o 

sentido de sua abrangência para o conhecimento, o que nos leva a investigar a 

formação desse profissional por meio da análise da organização curricular dos cursos 

de artes, cujo tema, parece-nos ser pouco investigado na pesquisa acadêmica na área 

da Educação, buscando reconhecer e compreender o conjunto de nuances presentes 

na formação do Professor (geral) e de Artes (específico). 

Na metodologia de abordagem quanti-qualitativa, delimitamos o tema 

perpassando pelos seguintes passos: na primeira fase: mapeamento do tema, revisão 

bibliográfica, análise de Matrizes Curriculares dos cursos de Licenciatura em Artes – 

na intenção de identificar cursos que trazem uma perspectiva emancipadora de 

formação desse professor.  

Na segunda fase: análise dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos 

cursos selecionados na primeira fase e realização de entrevistas com os 

coordenadores dos cursos, verificando se, de fato, existe na formação em cursos de 

Licenciaturas, o desenvolvimento da sensibilidade cognitiva e da autonomia. 

A relevância social da pesquisa ancora-se na ideia de que o homem desenvolve 

os seus sentidos por meio do universo artístico e, ao fazer isso, tem mais condições 

de se comunicar com o mundo de forma integrada e profunda, tendo a oportunidade 

e o direito de apreender o sistema no qual vivemos, usufruindo conscientemente de 

suas potencialidades humanas, o que amplia sua visão de mundo e pode contribuir 

para a fruição da cultura de forma mais alargada.  



23 
 

 
 

O diferencial do tema abordado está em perceber e apontar, por meio de uma 

análise reflexiva e crítica, a forma como se organizam os cursos de Licenciaturas em 

Artes na intenção de identificar de que forma e se existe o desenvolvimento da 

sensibilidade cognitiva e da autonomia desse futuro profissional, permeado pela 

pergunta: Ensino de Arte como direito? 

O pressuposto da pesquisa está na constatação da “fragilidade” da profissão 

do Professor de Artes e na polêmica contramão das Políticas Educacionais que, com 

sobreposições e idas e vindas às orientações legais, aliado às condições de trabalho 

docente, podem obscurecer o significado das Artes na escola.  

O problema da pesquisa parte da questão: como os cursos de Licenciatura em 

Artes, no município de São Paulo, estão organizados para garantir o direito às Artes 

na educação básica com autonomia, criatividade e expressividade?  

Como objetivo geral a pesquisa pretendeu: compreender - nas organizações 

curriculares dos cursos de Licenciaturas em Artes - indícios do desenvolvimento das 

sensibilidades cognitivas envolvendo a criatividade, a expressividade e a autonomia 

dos estudantes nesses cursos.  

Os objetivos específicos intencionaram: 

• Compreender a organização curricular dos cursos de Licenciaturas em 

Artes.  

• Identificar as concepções de formação do professor de Artes estão 

presentes na organização curricular dos cursos. 

• Identificar o lugar da sensibilidade cognitiva (criativa, expressiva, ética e 

estética) na organização curricular desses cursos. 

• Compreender a função das Artes na formação do professor de educação 

básica. 

• Contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de Licenciatura de 

Artes Visuais. 

São muitos os temas que envolvem o campo das Artes, mas, o que nos parece 

o mais importante é saber que, por meio da Arte, podemos ampliar o conhecimento 
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da vida e das coisas da vida, refletindo e analisando sobre a sua importância, para o 

desenvolvimento humano. 

A pesquisa está organizada da seguinte forma: abordamos o ensino das Artes, 

na área da Educação, especificamente na educação básica visando o conhecimento 

como processo de construção de identidades e como possibilidade de 

desenvolvimento humano na ótica de quem a ensina/aprendendo3 (professor) e na de 

quem aprende/ensinando (estudante). 

Desenvolvemos conceitos sobre formação num processo de humanização 

situados (FREIRE, 1996; BARBOSA, 1999; PIMENTA, 2000); em compreensões do 

universo artístico/educacional de forma crítica (FISCHER, 1987 e ADORNO, 2018; 

BENJAMIN, 2019) dentre outros; da Arte como direito ao desenvolvimento humano 

(ADORNO, 1995 e CHAUÍ, 1995); no desenvolvimento das sensibilidades cognitivas 

envolvendo a criatividade e a expressividade (STEINER, 1997b; OSTROWER, 1986; 

EISNER, 2008; READ, 2013); os processos de desenvolvimento da ética e da estética 

na formação de um sujeito autônomo (FREIRE, 1996; CONTRERAS, 2002; RIOS, 

2008; MORIN, 2001, 2003); o contexto histórico da formação do professor, em 

especial, o professor de Artes (FERRAZ e FUSARI, 2010; SAVIANI, 2013; BARBOSA, 

1999) e as possibilidades de pedagogias voltadas para o desenvolvimento da 

educação com as Artes e a responsabilidade sociocultural na formação do professor 

de Artes, em um contexto político neoliberal, que impõe restrições à ação estatal 

(pública) e a ampliação da esfera privada. 

A linha de pesquisa norteia-se pela formação de professores, com conceitos 

sobre professor reflexivo/crítico (PIMENTA, 2000 e NÓVOA, 1995), o contexto 

histórico diante das orientações legais nesta área e do desenvolvimento docente, 

respondendo aos princípios da humanização (SAVIANI, 2013; FERRAZ e FUSARI, 

2009 e BARBOSA, 1999); a organização curricular dos cursos de licenciatura de forma 

a compreender o ensinar e o aprender arte como construção de significados para o 

 
3 Sobre o ensino das Artes, na finalização da pesquisa de mestrado, sob o título “Arte na Educação 

Escolar: entre concepções e práticas”, concluímos (assim como muitos autores) que existem muitas 
fragilidades nos cursos de licenciatura em Artes, entre elas a falta de uma estrutura profissional 
relacionada ao ensino das diversas linguagens artísticas, para que a Arte como campo de 
conhecimento, se integre ao currículo escolar de forma orgânica. 
 



25 
 

 
 

conhecimento e o desenvolvimento humano (SACRISTÁN, 2000; APPLE, 2017; 

SILVA, 2016 e HERNANDEZ, 2000).  

Apresentamos, ainda, a revisão bibliográfica sobre a produção acerca do tema 

da formação do professor de Artes, no campo da Educação, nos últimos cinco anos, 

no sítio de teses e dissertações do Banco de Teses da Comissão de Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e das cinco últimas reuniões 

anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), 

para justificar o diferencial da pesquisa e, por último uma reflexão acerca do lugar da 

autonomia intelectual e cultural na formação do professor de Artes. (CONTRERAS, 

2002; FREIRE, 1996). Escolhemos essas duas plataformas de pesquisa, para 

entender a produção recente sobre o tema da formação do professore de Artes na 

área abrangente da Educação. 

No caminho metodológico buscamos meios para obter respostas aos 

questionamentos feitos na pesquisa, com abordagem quanti/qualitativa (CRESWELL, 

2007; BOGDAN e BIKLEN, 1994) e apresentação dos instrumentos de análise de 

documentos. Na 1ª etapa: Matrizes Curriculares dos Cursos; na 2ª etapa: Projetos 

Pedagógicos dos cursos e entrevistas com coordenadores de cursos de Licenciatura 

em Artes (CELLARD, 2012), com aporte na análise de conteúdo (BARDIN, 1977 e 

FRANCO, 2008) e nos Estudos de caso (STAKE, 1999) 

Os achados obtidos, nos instrumentos citados, são problematizados de modo 

a responder ao problema e aos objetivos da pesquisa. Os contextos 

histórico/político/social permearam o processo de análise dos documentos e das 

entrevistas, ajudando-nos a compreender as entrelinhas que envolvem o ensino das 

Artes, a formação de professores e o questionamento sobre a Arte como direito 

humano desenvolvida com autonomia, criatividade e expressividade, partindo da ideia 

de formar um professor de Artes que não seja generalista e que possa na sua 

formação, incorporar uma identidade própria.  

Antes de adentrarmos em cada capítulo, apresentamos uma imagem e uma 

epígrafe que reforça o significado do tema desenvolvido no texto.  Tais imagens são 

expressões artísticas autorais desta pesquisadora. 
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Imagem escolhida para o Capítulo I, com o título “Dentro da Floresta - origem 

do pensamento”, permite ao espectador olhar para a floresta como se estivesse 

dentro, isto é, envolvido e fazendo parte dela. É o começo do percurso (capítulo 

teórico) sobre o envolvimento intrínseco e primordial para se entender o tema da 

pesquisa. 

No Capítulo II, o título “Dentro da Floresta – espaço cheio/vazio”, coloca o 

espectador observando, de dentro da floresta, para espaços que se complementam 

entre as árvores e o céu, numa dialética entre o cheio e o vazio pensando na reflexão 

teórico/prática que necessitamos fazer para entender o processo de formação de 

professores. 

Para o Capítulo III, o título “Construção e processo - 1”, dá vida a uma imagem 

perdida (fábrica em ruínas) permitindo ao espectador observar um processo possível 

de reconstrução - o processo do(s) método(s) para viabilizar o entendimento da 

pesquisa. 

O Capítulo IV, que tem como título “Memórias de uma árvore”, apresenta o 

difícil caminho de uma composição; partindo de um tronco de árvore adentramos em 

todos os seus veios, organizando com harmonia, equilíbrio e dinâmica o processo de 

transformação, criando outra imagem, cheia de possibilidades a serem exploradas.  

Nas Considerações Finais trazemos a imagem de um mural pintado pela 

pesquisadora para evidenciar que tanto numa tela como numa pesquisa o que faz 

sentido é o processo vivenciado, o saber fazer e a reflexão sobre o tema abordado. 

Nos Anexos, trazemos uma imagem com o título “Memórias de uma árvore 

morta” – verde/vermelho”, apresentando a transformação de algo, aparentemente 

parado, em pulsação de vida, isto é, documentos surdos e mudos se transformando 

em documentos vivos, atuantes, pela análise. 



 
 

 
 

 

AAANAAKAUI. Dentro da floresta – origem do pensamento 

 

 

I – O ENSINO DE ARTE 

 

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, 
centrado na condição humana. Estamos na era planetária; uma 
aventura comum conduz os seres humanos, onde quer que se 
encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade 
comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural e 
inerente a tudo que é humano. (MORIN, 2011, p.43).
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I – O ENSINO DE ARTE 

 

 

Os temas desenvolvidos nesse capítulo intencionam provocar reflexões 

trazidas por diversos pensadores sobre os processos que envolvem o 

desenvolvimento consciente, histórico e crítico, ancorados em conceitos de 

autonomia, cultura, ética, estética, cognição e responsabilidade sociocultural, 

explorando o processo do desenvolvimento das sensibilidades cognitivas envolvido 

com a expressividade e a criatividade e do direito de ser - como condição para estar 

e transformar o mundo. Para isso nos valemos dos teóricos-críticos: Theodor W. 

Adorno (1937-1969) e Walter Benjamin (1892-1940) sobre a importância das Artes 

nas relações entre cultura e sociedade4. 

Entendemos que a Arte engloba todas as criações realizadas pelo ser humano 

para expressar uma visão sensível do mundo, um reflexo da cultura e da história de 

um povo que dependendo do momento histórico, há diferentes definições para a Arte 

conforme sua finalidade. Para exemplificar, aportados no historiador Gombrich (1999), 

consideramos conveniente citar três momentos do significado da Arte, historicamente 

posicionado: 

No primeiro momento, revisitamos a Arte na Grécia antiga (Aristóteles, 384-322 

a.C.), em que se propunha a Arte como imitação da natureza (mimesis) e tinha um 

aspecto contemplativo; no segundo, encaminhamo-nos para a Alemanha do século 

XVIII, havendo uma mudança de paradigma a qual expressa que a Arte diferenciava-

se da natureza para tornar-se uma atividade racional, o que permitia recriar elementos 

da natureza (Immanuel Kant,1724-1804); no terceiro, chegamos ao século XX, em 

que há outra quebra de paradigma: a Arte passa a expressar a visão subjetiva do 

artista (Foucault, 1926-1984), exteriorizando, no objeto, seus próprios sentimentos.  

 
4 De antemão entendemos que há filiações epistemológicas contrastantes entre alguns autores que 
traremos para o debate, porém a intenção aqui é a de dar relevo às sensibilidades cognitivas para o 
ensino das Artes.   
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Vemos, com os exemplos acima, que é difícil delimitar e definir a Arte, à medida 

que “os seres humanos precisam estar envolvidos no processo artístico” (GARDNER, 

1995, p.44). Ainda que a definição do conceito de Arte apresente volatilidade histórica 

sociocultural, o conceito que defendemos de Arte, nesta pesquisa, tem por definição 

o reflexo da cultura e da história de um povo que, segundo Fischer (1987), necessita 

ser vivenciado, desenvolvido, compreendido e contextualizado em seu processo de 

conhecimento. Nesse sentido entendemos que o desenvolvimento artístico está 

diretamente ligado à ética e a estética, criando e respeitando a beleza/feiura ao dar 

expressão ao mundo.  

Ressaltamos que a palavra arte, incorporada na atividade artística, pode alterar 

a formação cultural de uma sociedade, pondo em check os valores estéticos e éticos 

a partir de um conjunto de técnicas implantadas para um determinado fim, delineando, 

assim, um perfil hegemônico de sujeitos (FREIRE, 1996) e desviando-se do seu 

propósito que é formar um ser sensível para viver em harmonia com o mundo. 

Ao refletirmos sobre o ensino das artes nas escolas e sobre o processo 

artístico, relacionados à pesquisa científica, aparentemente antagônicos, entendemos 

que, a Arte desenvolvida na educação básica não é a mesma criada pelo artista 

(profissional), porém se assemelham no processo de desenvolvimento da criatividade 

e da expressividade5.  

Por tais razões, a investigação sobre o ensino das artes na educação, na qual 

o conhecimento é um processo de construção de identidades, leva-nos a pensar sobre 

a Arte como possibilidade de desenvolvimento humano na ótica de quem a 

ensina/aprendendo6 (professor) e na de quem aprende/ensinando (estudante).  

Para ilustrar o anteriormente exposto, faremos um breve relato de experiência, 

vivida com o ensino das Artes na educação, quando a pesquisadora, recém-formada 

 
5 Entendendo criatividade e expressividade como um processo crescente de desenvolvimento das 
sensibilidades humana, portanto, social, em dar forma a algo com um novo olhar. 

6 Sobre o ensino das Artes, na finalização da pesquisa de mestrado, sob o título “Arte na Educação 

Escolar: entre concepções e práticas”, concluímos (assim como muitos autores) que existem muitas 
fragilidades nos cursos de licenciatura em Artes, entre elas a falta de uma estrutura profissional 
relacionada ao ensino das diversas linguagens artísticas, para que a Arte como campo de 
conhecimento, se integre ao currículo escolar de forma orgânica. 
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pela Faculdade de Belas Artes (1990 - São Paulo) fez parte de um grupo convidado 

para capacitar7 os professores de Artes, das escolas municipais de educação básica 

(ensino fundamental I e II), da região de Sorocaba/SP.  

Na proposta, direcionada pela referida Secretaria Municipal de Educação, ficou 

perceptível que existia interesse dos gestores municipais no campo das Artes, porém, 

este estava relacionado com aprendizagens de técnicas artesanais e reprodução de 

modelos e não com um processo de desenvolvimento humano. Em outras palavras, o 

resultado se apresentava como trabalhos manuais diversificados e cópias de obras 

de Arte de artistas consagrados, com a ausência do exercício de descobertas 

aguçadas pela curiosidade e pela experiência, importantes para a formação dos 

educandos. 

O grupo envolvido no projeto identificou, além da falta de curiosidade, um nível 

muito aquém do esperado para ministrar aulas de Artes (que abordaremos com 

propriedade mais a frente), pois tinham o curso de Licenciatura Curta em Artes 

Plásticas e havia, ainda, dois grupos (em quantidades equivalentes) que eram 

formados em Pedagogia e em outras áreas do conhecimento (Matemática e Educação 

Física) e que estavam ministrando a disciplina de Artes, à época8.  

Referenciamos aqui Walter Benjamin (2019) no ensaio “A obra de arte na era 

da sua reprodutibilidade técnica”9  que, fazendo uma crítica a perda de sentido da obra 

original quando se reproduz fora de um contexto histórico, está, de alguma forma, 

 
7 Temos restrições ao uso do termo capacitar, apesar de ser este o adotado pelo município de Sorocaba 
(à época), pois traz a ideia de incapacidade dos sujeitos, que, após ações pontuais, predominantemente 
instrumentais, passariam a ser capazes de desempenhar determinada atividade profissional. 
Preferimos o termo ‘formar’ – que, para nós, tem a conotação de processo e de criação (autoral) pessoal 
e coletiva. O conceito de formar, aqui assumido, está associado diretamente ao desenvolvimento do 
exercício da docência, num processo que é construído historicamente. Segundo Pimenta (2000, p.19), 
“dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao processo de humanização 
dos alunos historicamente situados”, afirmamos que essa construção faz parte de uma prática social 
vivenciada em cotidianos, tanto profissionais como pessoais. 

8 A constatação de existência de professores que atuam na área de Artes e que não são formados 
nessa área específica, afirma-se pelos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP-2018), em que se verificou que, no ensino fundamental II só 30,8% 
dos docentes possuíam licenciatura, e dentre eles existiam professores formados em uma determinada 
área, mas que dão aulas em outras áreas do conhecimento.  

9 Walter Benjamin (1892-1940), crítico cultural, filósofo e sociólogo. Escreveu o ensaio “A obra de arte 
na era da sua reprodutibilidade técnica” foi publicado pela primeira vez em 1936, em francês, na revista 
do Instituto de pesquisas Sociais. 
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associado ao artesanato e a cópia, descontextualizando o conteúdo e a expansão do 

processo criativo que, ainda hoje, impacta o campo das Artes nas escolas de 

educação básica, na qual a transmissão de conhecimentos sem base científica, 

histórica e socioeconômica, se faz presente.  

Entendemos que os estudos de Benjamin (e dos teóricos-críticos, em geral) 

vão além da denúncia da simples reprodução cultural – presentes na racionalidade da 

civilização ocidental – com questionamentos mais abrangentes sobre o sentido 

dessas reproduções, descontextualizadas do ponto de vista histórico/social e da 

ideologia do progresso que, de forma dialética creditam ao potencial criativo e histórico 

das classes oprimidas a promoção de transformações sociais.  

A observação de Benjamin (2019) referente às reproduções artísticas, que está 

presente desde o início do século XX, mostra-se, mais do que nunca, atual, pois 

necessitamos lidar com temas que se referem ao que é ofertado para os estudantes 

aprenderem no campo das Artes, uma vez que o cotidiano absorve e reproduz o que 

é insistentemente repetido pela indústria cultural. O autor enfatiza que a indústria 

cultural, ao primar pela repetição/cópia/reprodução de algo original, necessita ser 

observada do ponto de vista da técnica, mas, também, da determinação do modo 

como cada sujeito vê e percebe o mundo.  

Não podemos abordar a ideia de Indústria Cultural sem citar a Escola de 

Frankfurt, surgida, informalmente, em 1922 por meio de eventos que se organizaram, 

como o Simpósio sobre a crítica marxista (Erste Marxistische Arbeitswoche) assistido 

por uma comunidade científica que vinha discutindo e criticando os ditames das 

ciências exatas, baseadas na racionalidade tradicional (TIBURI, 1995). 

Esse evento teve tanto sucesso que Felix Weil (fundador do Instituto para 

Pesquisa Social), em fevereiro de 1923, construiu uma sede para o Instituto e 

começou a financiar salários para pesquisadores. Este espaço reuniu um conjunto de 

pensadores em torno da Universidade de Frankfurt e do próprio Instituto de Pesquisas 

Sociais e das Humanidades (DUARTE, 2004).  

A proposta dos pensadores da Escola de Frankfurt era de estabelecer uma 

crítica à ciência, como por exemplo, a crítica da tecnologia influenciando a vida 
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cotidiana. Benjamin (2019) percebeu, já na década de 1920, que as pessoas estavam 

mudando seus comportamentos em relação aos produtos que a ciência ofertava, 

influenciando o jeito de pensar ético, estético e político da população.  

A partir da década de 1940, alguns pensadores, dentre eles, Adorno e 

Horkheimer (1985) tinham como princípio filosófico o seguinte conceito sobre esses 

comportamentos: “em todas as suas seções, os produtos são fabricados mais ou 

menos de maneira planejada, produtos que são talhados para o consumo das massas 

e que, em larga medida, determinam por si próprios esse consumo”, (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 93), caracterizando assim, os estudos que se seguiram sobre 

a Indústria Cultural. 

Vimos, com Benjamin (2019) e Adorno e Horkheimer (1985), que a Indústria 

Cultural é insuficiente para estabelecer uma compreensão do mundo, porém 

importante porque aponta a transformação da cultura em ideologia de consumo, na 

qual a crítica formulada pelos pensadores da Escola de Frankfurt estaria, na visão da 

ciência, entendendo o mundo de forma racional, perdendo, assim, a sua característica 

fundamental que é a crítica que se faz do mundo em relação a si mesmo e ao que ela 

consome.  

O peso que a ideologia do consumo exerce sobre a formação de sujeitos, 

obscurece, na educação, o seu desenvolvimento emancipatório e nesse sentido, a 

educação parece enfrentar uma contradição, pois, se um por um lado, precisa ensinar 

sujeitos adaptando-os ao mundo existente reproduzido, por outro lado, trata de uma 

educação que necessita questionar a realidade produzida por sujeitos em situações 

concretas, cotidianas.  

A este respeito, Adorno (1995) considerava o enfrentamento desta contradição 

mais urgente do que sua superação. Essa influência na educação, usando as mídias 

visuais, transformou (e vem transformando) comportamentos e pensamentos voltados 

para um mercado capitalista e, ao referenciarmos a Indústria Cultural relacionando-a 

à influência direta sobre a educação formal que, historicamente vem obscurecendo o 

desenvolvimento do ensino de Artes nas escolas, comprovada pelos instrumentos 

(métodos) e intenções, estampamos as políticas educacionais hegemônicas vigentes 

à época. 
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Porém, segundo Adorno (1995), quanto maior é o desejo de modificar a 

hegemonia existente, maior é a resistência daqueles que defendem a permanência 

da ideologia dominante. Por isso, enfrentar as dificuldades na transformação, por meio 

da Educação e, especialmente das Artes, representa um ato de resistência. 

Conscientizar-se do inacabado diante das dificuldades educacionais, além de ser um 

ato resistente, é um aspecto importante da prática da autorreflexão crítica e 

fundamental na formação de professores, enfatizada tanto por Adorno (1995) como, 

mais recentemente, por Freire (1996).  

As afirmações anteriores reforçam o cenário encontrado na Educação, tanto 

em aspectos gerais e contemporâneos como no projeto formativo vivenciado pela 

pesquisadora (1991): o projeto formativo com os educadores de Sorocaba foi um 

trabalho moroso10, pois o nível de compreensão dos professores sobre as Artes em 

geral era muito baixo (como justificado anteriormente) e repetitivo em relação ao fazer 

artístico e, de certa forma, mercadológicos, pois as professoras (todas as mulheres) 

faziam objetos na intenção de que os estudantes, e elas próprias, pudessem vender 

as produções.  

Portanto, com base em críticas feitas desde a Escola de Frankfurt – e mais 

enfaticamente por W. Benjamin - afirmamos o entrelaçamento da cultura com a 

dominação social, com a indústria cultural (presentes no repertório escolar e 

evidenciada pela carência de apropriação e recriação de conhecimentos acumulados 

historicamente) e das experiências com processos artísticos, criadores, críticos, 

divergentes, libertadores – que desde a formação dos professores – podem 

comprometer a autonomia intelectual (BARBOSA, 2011). 

Voltando à experiência vivida no município de Sorocaba, após um ano de 

trabalho, verificamos que os resultados sobre os processos11 com o uso da linguagem 

 
10 Faltavam conhecimentos primordiais, como por exemplo a mistura das cores e suas derivações, 
ferramentas que são fundamentais para se perceber o repertório da comunicação por meio da Arte.  

11 No projeto inicial, a ideia fornecida pela Secretaria de Educação era de capacitar os professores de 
Artes com métodos artesanais e tinha como objetivo a exploração da prática do desenho livre e da 
cópia (bem-feita) dos elementos artísticos (imagens de obras famosas), pois entendiam que ser um 
bom copista era ser artista. Em contraposição, ao refletirmos sobre essa condição imposta no projeto, 
adentramos, primeiramente na compreensão do contexto histórico da região, tentando resgatar as 
origens daquele lugar, para que depois pudéssemos desenvolver metodologias que contribuíssem para 
a formação daqueles sujeitos históricos, por meio do universo artístico que envolve a estética 
(criatividade e expressividade) e a ética (respeito às origens locais). 
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artística foram satisfatórios, na medida em que percebemos certa compreensão da 

importância das Artes e de seus desdobramentos como a possibilidade de mais uma 

linguagem histórico/cultural e social de comunicação, evidenciado tanto nos trabalhos 

desenvolvidos em sala de aula - nos quais começavam a aparecer indícios de culturas 

locais como o tipo da grafia e cores recorrentes nos desenhos elaborados pelos 

estudantes, evidenciando as pinturas/cores externas das casas - assim como nas 

reuniões entre coordenadores e professores, observadas nos diálogos recorrentes e 

que vislumbramos como possibilidades de alterar ações pedagógicas dos professores 

no sentido de explorar as potencialidades dos sentidos. 

Porém, as lacunas, na formação desses professores, em especial de Artes, 

permitiram-nos visualizar tensões e contradições relacionadas à importância das Artes 

na Educação, o que reforçou ainda mais a visão adorniana de que cabe à Educação 

formar sujeitos autônomos, intelectualmente críticos e que acreditam na 

potencialidade humana e na diversidade cultural. 

Reconhecemos, também, a complexidade do ensino de Artes em relação às 

subjetividades, ainda mais quando a arte é abordada como linguagem escolar porque, 

muitas vezes por insuficiência formativa, o ensino desestimula, tanto o professor como 

o estudante, pela ilusão de que irão expandir seus conhecimentos, mas que ao 

relacionar-se com o universo artístico e seu cotidiano, pode acabar provocando 

limitações na compreensão de entender o papel das artes no mundo, comprometendo 

a construção de uma educação teórica, prática, histórico e crítica. 

Nesse aspecto, Ernest Fischer, desde a década de 1970, afirmava que, 

Num mundo alienado em que vivemos, a realidade social precisa ser 
mostrada no seu mecanismo de aprisionamento, posta sob uma luz que 
devasse a “alienação” do tema e dos personagens. A obra de arte deve 
apoderar-se da plateia não através da identificação passiva, mas através de 
um apelo à razão que requeira ação e decisão (FISCHER, 1987, p.15). 

 

Partindo da citação de Fisher, concluímos que, ainda hoje, para compreender 

a função das Artes no desenvolvimento de uma sociedade, se faz necessário e 

importante ter consciência histórico/social, de perceber que existem diversas 

expressões artísticas, visto que as Artes não têm uma linguagem única (visual, 
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música, teatro e dança), mas que é, ao mesmo tempo, única e singular quando se 

trata da construção humana e do ensino/aprendizagem que ela envolve.  

Ao finalizar o trabalho desenvolvido na região Sorocaba, ficou evidenciado que 

o professor necessita ter consciência de si e de seu lugar no mundo e que ao ensinar 

e aprender - não só no caso das Artes - necessita explorar a escolha discente como 

direito à construção da uma identidade social. Com base neste pressuposto, a seguir 

trataremos do direito às múltiplas expressões por meio das Artes. 

 

1.1. A Arte como direito.  

 

Abordar o tema dos direitos relacionado às Artes e a formação cultural 

envolvida requer considerar a educação como um processo de formação de homens 

críticos e conscientes de seu papel, comprometidos com o respeito e a valorização da 

diversidade, na luta por direitos universais por uma educação voltada à emancipação 

das pessoas.  

Com aporte em Freire (2001), a cultura que abordamos aqui é fundamental para 

o conhecimento, como produção e reprodução daquilo que é percebido como 

identidade própria em processo de desenvolvimento e de transformação do ser, 

compreendendo e tendo consciência do poder da cultura no processo de 

desenvolvimento humano, que segundo o autor é “repor o ser humano que atua, que 

pensa, que fala, que sonha, que ama, que odeia, que cria e recria, que sabe e ignora, 

que afirma e que se nega, que constrói e destrói que é tanto o que herda quanto o 

que adquire, no centro das preocupações” (FREIRE, 2001, p.15). 

 Assim como o conceito de Artes, o conceito de cultura não é único ao longo da 

história, pois até o século XVI era geralmente utilizado para se referir a uma ação, no 

sentido de ter cuidado com algo. Depois, entre os séculos XVI e XIX a cultura passou 

a significar formação sistematizada, definida por uma burguesia que estava 

florescendo e que passou a impor perspectivas culturais, levando em consideração 

atividades trabalhistas exercidas e ligadas ao modo de produção capitalista, 
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especialmente no que diz respeito à instituição cultural e industrial que, segundo 

Manacorda (2010) veio ao encontro da superação da antiga concepção de cultura 

(cultivar as ações e os processos de um conhecimento singular) assumindo, 

tecnicamente, a instituição-escola como necessária para a formação de mão de obra 

voltada  para o mercado econômico que estava se formando.  

  A partir do século XIX a cultura passa a ter outros sentidos conforme as 

diversas áreas do conhecimento na qual as obras artísticas e suas práticas 

sustentavam um desenvolvimento cultural, num esforço intelectual e prático de manter 

a ideologia burguesa ligada às concepções neoclássicas de cunho racional, mimético 

e técnico (GOMBRICH, 1999). E foi essa a concepção criticada no século XX pela 

Escola de Frankfurt (a Indústria Cultural), investigando a validade e a função das Artes 

como veículo formativo e de conhecimento e levada compulsivamente para as 

massas, questionando qual era o sentido da cultura expandida em grande escala pelo 

movimento cultural neoclássico, tradicional. 

 Sobre esse aspecto, Chauí (1995) nos ajuda a pensar que a necessidade de 

alargar o conceito de cultura no sentido de invenção coletiva de símbolos, valores, 

ideias e comportamentos, afirmando que “todos os indivíduos e grupos são seres e 

sujeitos culturais” (p.81) definindo cultura “como trabalho da sensibilidade e da 

imaginação na criação das obras de arte e como trabalho da inteligência e da reflexão 

na criação das obras de pensamentos” (p.82), entendemos que a cultura pode ser 

definida como um sistema de signos e significados a importância do reconhecimento 

de cada um como sujeito cultural.  

 Nesse sentido, os objetivos e as intenções da indústria cultural neoclássica 

parecem-nos que foi manter-se no poder pela sua cultura e a Escola de Frankfurt - 

cujas ideias propunham repensar o capitalismo e o marxismo pós-guerra, adequando-

os ao século XX - vem reafirmar o debate sobre a crítica em torno desse meio 

cultural/artístico que comprometeu a formação política e social de sujeitos, privando-

os da escolha dos seus próprios bens culturais, um direito irrefutável.  

 A análise e as leituras realizadas sobre a privatização do acesso às produções 

culturais, cada vez mais elitista e desigual, fortaleceram as ideologias impostas pelas 

culturas americana e europeia - especialmente em países em desenvolvimento como 
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o Brasil - obstruindo o direito ao conhecimento da formação de uma cultura mais 

ampla. Nesse sentido, concordamos com Ortiz (1986, p. 6) ao afirmar que “as artes 

expressam valores que constituem o pano de fundo de uma sociedade”. Assim, se 

justifica o porquê de estudarmos, ainda hoje, nas escolas brasileiras, a cultura 

indígena e a africana sob a ótica europeia.  

 Geertz (2008) complementa nossa compreensão afirmando que a Arte é um 

processo cultural indissociável da sociedade, na qual as manifestações artísticas 

estão diretamente relacionadas com a cultura dos locais de origem (europeu e/ou 

americano), sendo a cultura, resultado de um processo e direito às expressões de um 

determinado povo. 

Em outras palavras, os autores nos mostraram que vivenciar o cotidiano, 

aprendendo e refletindo criticamente sobre as ações, são ações que poderiam nos 

tornam seres conscientes e transformadores no mundo e do mundo, o que nos 

remetem à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), no seu artigo 27º, 

com referências ao direito à educação e o direito à vida cultural: 

§1º Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus 
benefícios. 

§2     Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja 
autor (DUDH, 2021). 

 

 No entanto, ao longo dos anos (e talvez séculos) somos mantidos sob o poder 

de uma determinada cultura que nos aprisiona, sob a égide de uma ideologia de 

consumo cultural, nos impondo sobre o que devemos gostar e admirar. Porém 

entendemos também que o acesso à educação e a cultura pode facilitar e oportunizar 

diferentes formas de crescimento pessoal e social evitando que nos tornemos uma 

sociedade carente de identidade cultural. 

Dessa forma, o ensino das Artes, como parte do desenvolvimento humano, cria 

possibilidades de compreensão e de participação efetiva colaborando para a criação 

e a transformação de culturas, alargando o campo e o horizonte de novos 



38 
 

 
 

conhecimentos, possibilitando que as Artes, ao alimentar a alma, estimule um olhar 

sensível para o mundo. 

 Nesta linha de pensamento, entendemos que é importante buscar nas 

organizações curriculares de cursos de formação de professores de Artes (mas não 

só neles apesar de toda a sua complexidade estrutural), uma perspectiva que favoreça 

a compreensão e a participação de todos os envolvidos com o processo 

educacional/cultural, entendendo que o desenvolvimento da consciência 

histórico/crítica embutidas nos processos pedagógicos e didáticos pode favorecer a 

transformação de uma nova sociedade, por direito, que necessita de consciência e 

perspectiva humana.  

 Portanto ao compreendemos que o ensino das Artes está intrinsecamente 

comprometido com o conhecimento histórico do mundo e dos interesses da sociedade 

- visto que a criação da primeira Faculdade de Ciências Sociais da América Latina 

(1933) evidenciava a intenção política de qualificar a nova burguesia e seus dirigentes, 

num acordo mediado pelo Estado entre as velhas e as novas elites (BARBOSA, 

2012b) com direitos reservados somente para alguns - ao longo dos anos, a ideia de 

direitos na formação de estudantes e de professores em geral, foi ofuscando e 

intensificando a desigualdade cultural, tirando o direito aos conhecimentos amplos e 

significativos em relação à cultura popular e regional, como o direito de ter consciência 

da importância de participação social, como previsto na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

Ainda sob a perspectiva de Barbosa (2012a), sobre os acordos mediados pelo 

Estado, notamos que no papel do Estado, em relação às políticas educacionais, 

referentes a uma consciência cultural, apresenta lacunas que precisam ser 

questionadas e que ressaltamos: Como é assegurado o acesso e o direito à cultura 

regional? E porque a cultura e as Artes são secundarizadas nas escolas, como 

mecanismos compensatórios e paliativos para educação?  

 A este respeito, Dardot e Laval (2016), percebendo as formas de implantação 

socioeconômica, com efeitos desdobrados nos processos da construção de políticas 

- que agem ativamente no espaço de liberdade de cada sujeito e na contramão do 

diálogo existente sobre a cultura e a consciência social - nos levaram a refletir sobre 
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as Políticas Educacionais no âmbito de um sistema neoliberal. 

 Por meio de ações padronizadas, que envolvem a competição e o governo de 

si, dificultam-se formas democráticas, socializadora e emancipatória de ser-estar no 

mundo; essas padronizações nos permitem entender o porquê de existirem modelos 

específicos nas organizações curriculares, das diversas instituições de ensino, que 

têm como discurso a emancipação, mas que, na prática, veladamente, obstruem o 

direito e a liberdade de uma formação autônoma em todos os níveis, desde a 

educação básica até as Instituições de Ensino Superior (IES).  

 Dardot e Laval (2016) consideram que para que a ideia de direito e liberdade 

sejam implantadas sob um sistema capitalista neoliberal é necessário governar, mas: 

Não é governar contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar 
pela liberdade, isto é, agir ativamente no espaço de liberdade dado aos 
indivíduos para que estes venham a conformar-se por si mesmos a certas 
normas (DARDOT; LAVAL, 2016, p.19). 

 

Mesmo levando em consideração que a liberdade é o direito mais intrínseco do 

homem, ao longo dos séculos, esse direito parece estar sempre se corrompendo, pois 

o processo presente nas sociedades capitalistas carrega um discurso vazio de 

liberdade mudando somente as referências, mas com o mesmo sentido: direitos iguais 

de liberdade somente entre um determinado núcleo de convivência, para os outros 

resta o trabalho, a alienação (a prisão). 

Segundo o Dicionário Básico de Filosofia (JAPIASSÚ, 2010, s/p), “liberdade é 

a condição daquele que é livre; é ter a capacidade de agir por si próprio; é 

autodeterminação; independência; autonomia”. O termo liberdade - que está 

diretamente associada ao direito humano - vem se adaptando a padrões 

estabelecidos por cada sociedade. Por exemplo, na Grécia, a liberdade era garantida 

como um direito somente para os pensadores (filósofos e políticos), caracterizando-

se como privilégio, ao contrário do trabalho escravizado (VÁZQUEZ, 2011), exercido 

por sujeitos sem direitos ou liberdades. 

Portanto é importante atentar para as intenções políticas sobre o que significa 

autonomia, direito e liberdade (nitidamente conflituosas e contraditórias) que estão 

estabelecidas nas orientações oficiais de formação de estudantes do ensino básico e 
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de professores em geral e de Artes especificamente - como é o caso das últimas 

orientações legais e as relações estabelecidas nesse campo entre as esferas do 

público e do privado – em um contexto neoliberal.  

Entendemos essas contradições pelo olhar de Dardot e Laval (2016) 

denominando o neoliberalismo como uma nova racionalidade do mundo que atinge as 

subjetividades dos sujeitos, por meio de um Estado-empresa, na medida em que o 

Estado negocia e fortalece interesses privados, na intenção de diluir os direitos 

públicos, e se recria, no âmbito do comportamento individual dos sujeitos, 

características de concorrência e do governo de si.  

 Convém ressaltar que não se faz redução de qualquer tipo de desigualdade 

sem que ocorra, primeiramente, uma reflexão sobre o significado do que é humano 

na sociedade e sobre as prioridades e direitos num contexto histórico e democrático, 

considerando que a vida em sociedade é produto de um sistema político/social. Assim, 

os sujeitos existem politicamente quando eles agem numa causa conjunta e não 

individual, como seres humanos reflexivos e críticos, valendo-se de seus direitos e de 

sua autonomia.   

 Cabe aqui salientar uns dos significados do termo ser mais de Freire (1996) 

que envolve direitos, liberdades, autonomia e emancipação, com a experiência de 

alfabetização realizada na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 196312, na 

qual o método, formulado por imagens visuais aliados às palavras geradoras, 

objetivava a emancipação dos sujeitos por meio da relação entre as imagens 

contextualizadas e a palavra no processo ensino-aprendizagem13. Nesse sentido, 

acreditamos que o desenvolvimento por meio das Artes pode ser uma forma de levar 

o homem a realizar, de forma autônoma - sem a obrigatoriedade de cumprir uma vida 

alienada por um sistema econômico/educacional - o direito de experimentar realidades 

 
12 Artigo: Carvalho, V. V. M. (2004). As imagens no “Método Paulo Freire” na experiência de Angicos 
(RN) – 1963. Revista Educação Em Questão, 21(7), 98-115. Disponível em:  
https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/8383 Acesso em: 25/05/2021. 

 
13 Documentário “Paulo Freire: um homem do mundo”, da série Paulo Freire, um homem do mundo. 
Direção de: Cristiano Burlan, 2020. A obra em cinco capítulos se aprofunda na vida e obra de Freire, 
desde Recife, passando pelas 40 horas de Angicos até seu exílio em Genebra. Disponível em: 
https://www.youtube.com/results?search_query=paulo+freire+um+homem+do+mundo Acesso em: 
31/05/2021.  

https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/8383
https://www.youtube.com/results?search_query=paulo+freire+um+homem+do+mundo
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diversas, fazendo com que cada momento vivido se torne uma realidade possível. 

Por isso a importância da formação de professores para o ensino de Artes nas 

escolas, quando o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico visa à 

interação com o ensino e as aprendizagens, considerando que cada estudante tem 

maneiras diferentes de apreender o mundo e o que lhe é ensinado, tanto o professor 

como o estudante (com autonomia intelectual, crítico, ético e observador), participam 

de encontros de saberes e os ensinamentos ganham preciosos significados.  

Nesse sentido, a pesquisa sobre as organizações curriculares dos cursos de 

Licenciatura em Artes se apresenta justificável e relevante, uma vez que ela pode 

colaborar com a compreensão das razões pelas quais o direito às Artes, se reflete no 

âmbito dos cursos de formação de professores na área e, consequentemente nas 

práticas escolares. 

Tanto as críticas pelos autores da Escola de Frankfurt sobre as implicações da 

indústria cultural como os críticos ao neoliberalismo ajudaram-nos a compreender a 

rede de significados no processo de ensino/aprendizagem coletivo, que por sua vez 

vai ao encontro do processo emancipatório, de direitos e de liberdades individuais e 

coletivas (sociais), o que supõe tratar da sensibilidade cognitiva relacionada com a 

criação e expressão, abrindo os sentidos para o reconhecimento de si e dos outros, 

como seres humanizados política e socialmente.  

 

1.2. O Desenvolvimento da sensibilidade cognitiva: ponto de partida em uma 

trama de relações. 

  

O termo cognição tem sua origem no latim noscere, que significa saber, 

conhecer, associado ao prefixo com que significa junto14; em qualquer dicionário da 

língua portuguesa a palavra cognição significa aquisição de conhecimento, 

capacidade de discernir. Nesse sentido, compreendemos que o desenvolvimento da 

 
14 Origem da palavra. Versão online. Verbete. Disponível em: 
https://origemdapalavra.com.br/palavras/cognicao/ Acesso em: 04/01/2021. 
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sensibilidade cognitiva, que aqui tratamos, mistura o sentido em latim e o sentido 

contemporâneo: conhecer e perceber que o desenvolvimento dos sentidos (visão, 

tato, olfato, paladar e audição) são ferramentas que se aprimoram em coletividade.  

Em outras palavras, no contexto desta pesquisa, a sensibilidade cognitiva abarcará o 

modo como percebemos, aprendemos e pensamos sobre toda forma de arte captada 

e desenvolvida por meio dos sentidos.  

 Saindo da esfera etimológica e caminhando para a epistemologia, a teoria 

cognitiva15, criada por Jean Piaget (1896-1980), explica o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas (estruturas) no processo de aquisição do conhecimento. Não 

vamos adentrar nos estudos desse autor, mas nos apropriar de suas ideias, ajudando-

nos a entender que, ao longo dos anos, o conhecimento humano e o desenvolvimento 

das sensibilidades cognitivas com referência às artes podem ter ficado adormecidos 

por conta das distrações mercadológicas do entretenimento – apresentada como uma 

forma de cultura. 

 A cultura de massa, reforçada pelo advento da televisão e a expansão do 

cinema, influenciou as manifestações artísticas, na sociedade brasileira, no início do 

século XX, tratando as Artes não como um veículo de desenvolvimento das 

sensibilidades, mas sim como recurso sedutor que massificou a expressão cultural 

genuína.  A esse respeito, Canclini (2011, p.60) nos lembra que “se o campo artístico 

está submetido a esses jogos [...] onde foi parar a autonomia, a renovação intrínseca 

das buscas estéticas, a comunicação ‘espiritual’ com o público?” E acrescentamos ao 

seu questionamento: onde foi parar o desenvolvimento dos sentidos relacionados à 

percepção, a criatividade e a expressividade? 

 A facilidade de interferência de outras áreas, como a política e a econômica, 

acabou influenciando o desenvolvimento estrutural da formação de professores de 

Artes (mas não só deles), que ao ser oficializado pela Resolução Nº 23, de 23 de 

outubro de 1973 (BRASIL, 1973), deveria ter pensado numa reestruturação que 

previsse a transição entre o velho tradicional (as tendências teóricas, fragmentadas e 

diretivas da educação) e o novo contemporâneo (a liberdade de expressão associada 

 
15 A teoria cognitiva defendida por Jean Piaget tem como princípio a ideia de que a construção do 
conhecimento, pelo ser humano, acontece aos poucos, no decorrer da vida por meio de processos 
denominados assimilação, acomodação e equilibração. 
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às práticas do fazer) criando-se uma dialética entre os ensinamentos conservadores 

tradicionais e os processos libertadores do modernismo, que acabou comprometendo 

a evolução da organização curricular referente ao ensino das Artes na educação 

básica.  

Nesse aspecto, Nogueira (1998) afirma que não houve rupturas revolucionárias 

no Brasil e sim uma modernização conservadora de um modelo arcaico, e com base 

em Oliveira (2003, p.32) afirmando ser “uma unidade dos contrários, em que o 

chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da existência do ‘atrasado’”, entendemos 

que comprometeu todo o processo educacional. 

Esta pseudo modernização foi um dos fatores que dificultou estudos mais 

aprofundados sobre as diversas linguagens no campo das artes, mantendo nos 

currículos o neoclassicismo disfarçado de modernismo nos cursos de Licenciaturas 

em Artes de forma precária (assim como também nos currículos de outras áreas de 

conhecimento). Barbosa (1999, p.13) reforça a ideia de pseudomodernização ao 

afirmar sobre a ausência de “[...] estudos sobre a evolução do ensino das Artes na 

escola primária e secundária no Brasil”. 

 Acreditamos que ainda hoje estamos aquém dessa evolução reflexiva sobre o 

ensino das Artes. A educação, especificamente nas Artes, bem como os sistemas de 

ensino-aprendizagem, ao longo dos anos, sofre com o processo desencadeado por 

um sistema neoliberal que adentra nas Políticas Educacionais com a precariedade de 

subsídios e informações superficiais (FREITAS, 2018). Portanto, ter consciência da 

intencionalidade desse tipo de formação é de fundamental importância para as 

pesquisas no campo da educação e principalmente para o ensino das Artes. 

 Revendo e refletindo sobre alguns pensamentos de Morin (2017) trazemos para 

nosso contexto a ideia de que “ensinar é transmitir não o mero saber, mas uma cultura 

que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça ao 

mesmo tempo um modo de pensar aberto e livre” (MORIN, 2017, p. 11), nos faz 

verificar e investigar as intenções hegemônicas na educação. Essa reflexão nos 

remete a teria de Piaget na mediada em que precisamos acomodar velhos 

conhecimentos transformando-os em novas estruturas que nos permitam, de fato, o 

“pensar livre e aberto”. 
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 Portanto, se por um lado à aquisição dos conhecimentos do mundo e de nós 

mesmos nos ajuda entender esse mundo e a vivê-lo, por outro lado a construção do 

conhecimento, por meio das Artes, na educação formal, pode contribuir para uma 

formação autônoma/intelectual e consciente de professores em formação, que por sua 

vez interfere diretamente na transformação consciente e crítica dos estudantes sob 

sua responsabilidade (sujeitos sociais).   

A teoria piagetiana vai ao encontro da compreensão de uma parte desse 

processo do conhecimento que acreditamos e observamos: quando o homem capta 

as informações sensitivas (visual, tátil, auditiva, etc.) que vem de seu meio externo 

(assimila), percebe e transporta seus sentimentos (acomoda), recriando espaços, 

ambientes de reflexões e pedaços de sua própria história (equilibra), considerando 

que o desenvolvimento humano não se realiza sem essa percepção evolutiva da 

própria disposição cognitiva. Nesse sentido o desenvolvimento dessas percepções 

permite aos sujeitos ver o mundo, tanto interno como externo, de forma mais ampla, 

integrada e interativa. 

Entendemos que quanto mais se conhece o mundo pelo universo das 

linguagens artísticas mais se ampliam as formas de comunicação, criando significados 

pessoais e diferentes a cada transmissão do trabalho criado (BARBOSA, 2013), sendo 

as Artes uma das vias de acesso potencializador. 

As linguagens artísticas só podem ser trabalhadas quando as sensibilidades 

cognitivas (os sentidos) são adotadas como ponto de partida para a introdução do 

ensino das Artes na educação básica. Nesta linha de pensamento aceitamos como 

legítima a ideia de Steiner (1997b)16 ao dizer que os cinco sentidos (sensibilidades 

cognitivas) são ampliados para 12 e dividem-se em três partes de desenvolvimento 

do corpo, denominados de extratos inferior, médio e superior. 

 
16 Encontramos em alguns estudos de Rudolf Steiner – austríaco (1861-1925) filósofo, educador, artista, 
fundador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, dentre outros, abordagens sobre o desenvolvimento 
dos sentidos que nos fez aprofundar sobre esse assunto específico, sem adentrar em estudos de cunho 
místico ou religioso. Autor definiu a antroposofia como "um caminho de conhecimento para guiar o 
espiritual do ser humano ao espiritual do universo." (STEINER, 1997a, p.25). Aqui entendemos esse 
espiritual como desenvolvimento das sensibilidades, cujo objetivo é tornar-se mais humano ao 
aumentar sua consciência e deliberar sobre seus pensamentos e ações. Trata-se, por isso, de um 
conhecimento possível de ser acessado pelo pensar, desde que ele seja desenvolvido para tal pelo 
trabalho diário de concentração, memória, ação e percepção. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1861
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antroposofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_Waldorf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
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1. Um extrato inferior são percepções a partir do interior do corpo e se 

organizam em quatro sentidos: 

a. o sentido do tato: noção individual de cada um; 

b. o sentido da vida: sensação de estarmos no corpo; 

c. o sentido do movimento: sensação do próprio movimento;  

d. o sentido de equilíbrio: percepção do deslocamento do corpo no 

espaço atribuído pelo sentido do equilíbrio. 

2. Os extratos médios (exteriores) são as janelas do interior para perceber a 

natureza: 

a. o olfato: o cheiro é veiculado pelo elemento AR; 

b. o gosto ou paladar: revelação das características das substâncias 

a medida em que elas estão dissolvidas na ÁGUA (saliva); 

c. a visão: um sentido complexo. Os elementos da TERRA permitem 

ao nosso eu entrar em contacto com a luz do mundo; 

d. o sentido térmico: o equilíbrio entre o CALOR interno e o externo. 

3. Os extratos superiores (interior e exterior) são as janelas interiores para se 

perceber o outro ser humano:  

a. o sentido da audição: percebemos que cada elemento da natureza 

possui o seu próprio som;  

b. o sentido da palavra: a concreta essência conceitual do 

pensamento humano;  

c. o sentido do pensar: o que nos permite sentir o homem como um 

ser dotado da qualidade de formar conceitos a respeito do viver e 

vivenciar os conceitos da sua própria existência;  

d. o sentido do Eu: o sentimento em relação ao outro, sentindo-o 

como a nós mesmos. 

 

Steiner (1997b) nos mostrou que os sentidos extrapolam as noções 

estabelecidas de apenas cinco sensações e que no desenvolvimento humano há 
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outros que se entrelaçam numa trama de relações que constroem a aprendizagem no 

sentido amplo da vida. Abordar os cinco sentidos e seus desdobramentos da 

visibilidade à trama das sensibilidades cognitivas como: o olfato que tem ligação com 

o ar e está relacionado com o paladar, como o sentido térmico, pois respiramos 

também as temperaturas; o tato que se relaciona com os sentidos do corpo, do 

movimento e da vida; a audição que se relaciona com a palavra, o pensar, a escuta 

do corpo e assim por diante.  

As relações entre os sentidos supracitados demonstram qualidades sensíveis 

da própria comunicação humana diretamente ligada à percepção, a criatividade e a 

expressão que, quanto mais a desenvolvemos, mais repertório podemos adquirir. 

Nesse aspecto, Ostrower (1986, p. 11) ao afirmar que “a consciência e a sensibilidade 

das pessoas fazem parte de sua herança biológica”, nos leva a crer que a criatividade, 

assim como a expressividade, ao ser estimulada e desenvolvida, necessita encontrar 

ou buscar algo que conduza os sujeitos a sentir e, a partir disso, perceber que existem 

caminhos novos a percorrer em busca de conhecimentos, como um ciclo que não se 

esgota (conhecer, sentir, criar). 

Esse estudo nos levou a seguinte à questão de pesquisa: o processo do 

desenvolvimento das sensibilidades cognitivas, imprescindível para conhecer a 

linguagem artística como uma linguagem de comunicação, é desenvolvido nos cursos 

de formação de professores de Artes? E se for, como e de que maneira esse 

conhecimento é construído? Pois, se partirmos da premissa que a característica 

criativa se desenvolve por meio dos valores adquiridos pela vida e pela realidade 

social, a instrumentalização e a perspectiva de resultados presentes nas atividades 

artísticas desenvolvidas nas escolas de educação básica tem qual função? 

Ostrower (1986) facilita nosso entendimento sobre o conceito de criatividade, 

intrinsecamente ligado ao desenvolvimento dos sentidos, nos possibilitando crer que 

a criatividade necessita de estímulo no processo formativo e no próprio cotidiano do 

sujeito.  Para a autora, “a natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. 

Todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e 

valorações culturais se moldam os próprios valores da vida” (OSTROWER, 1986, p.5).  
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No entanto, compreendemos também que a vida cotidiana do homem 

contemporâneo não lhe dá tempo para perceber a grandiosidade que existe em seus 

próprios sentidos, criações, sensações e a relação direta de desenvolvimento que 

poderia ser estimulada por meio das Artes. Nesse sentido, sendo um desenvolvimento 

pessoal e ao mesmo tempo coletivo, podemos afirmar que a Arte resignifica o sentido 

da vida e, nessa definição, questionamos: a Arte é uma representação ou uma 

potência diante do ensino/aprendizagem? 

Como representação, entendemos que a Arte pode ter somente o poder de 

distrair em seu sentido lato (separar, dividir) na qual os sujeitos envolvidos com a 

promoção da distração, desenvolvem uma comunidade social/econômica e cultural 

(civilização do espetáculo) em que a “linguagem do espetáculo é constituída de sinais 

da produção reinante, que são ao mesmo tempo a finalidade última dessa produção” 

(DEBORD, 2017, p.15). Portanto, o ensino das artes sendo representação, bloqueia 

o desenvolvimento da percepção, da criatividade e da expressividade dos sujeitos 

sociais.  

Na perspectiva da potência, a Arte tem o poder de fazer do mundo uma poesia 

e o seu papel é estimular e desenvolver a sensibilidade e os desejos humanos com a 

finalidade de libertar, emancipar e criar, de nos fazer surpreender diante das 

maravilhas e das desgraças do mundo, que, na perspectiva de Morin (2017, p.44), é 

a de “revelar a universalidade da condição humana ao mergulhar na singularidade de 

destinos individuais localizados no tempo espaço”, alterando a tradução da realidade 

ao favorecer o enriquecimento e a exteriorização de sentimentos, sem 

condicionamentos.  

Desta forma, compreendemos que o ensino das Artes, desenvolvido na 

educação básica, necessita ser repensado, entendendo que a importância do 

desenvolvimento das sensibilidades cognitivas que envolvem a criatividade e a 

expressividade, mas não só, é a base de uma construção humana autônoma e 

emancipadora como um direito ao processo contínuo de observação do mundo. 

Ainda sobre a comunicação e seus sentidos, Eisner (2008) cuja base 

epistemológica dos seus estudos parte das raízes da cultura cognitiva e da vivência 

experienciada com as artes, trabalhou com o conceito da circulação de experiências 
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e de ideias por meio da Arte na Educação - o que contribui para o desenvolvimento 

do sujeito como um todo.  O autor reflete sobre a infinita disposição de associação 

focando na exploração e não somente no receber passivo, na surpresa e não no 

controle, valorizando o “tornar-se” e não o “ser”, o “processo” e não o “acabado” 

(EISNER, 2008, p.13).  

Partindo da pergunta: o que pode a escola aprender com as Artes? O autor nos 

faz refletir sobre a experiência que esse campo proporciona na exploração das 

emoções e dos sentidos, trazendo à superfície ideais e desafios que os professores 

podem explorar, refinando as sensibilidades e alargando a imaginação, edificando o 

trabalho que a Arte traz para melhor compreender o sentido da vida. 

Na mesma linha de Eisner (2008), a abordagem que Read17 (2013) faz na obra 

a Educação Através da Arte, deixa claro que o objetivo geral da educação é propiciar 

o crescimento do que é individual em cada ser humano, conforme já afirmado 

anteriormente. Por isso, um dos conceitos que o autor pesquisou foi a educação da 

sensibilidade estética desenvolvida pelos sentidos. Na análise do autor, a evolução 

humana só acontece quando “esses sentidos são elevados a uma relação harmoniosa 

com o mundo externo constituindo uma personalidade integrada entre o mundo do 

homem e o mundo das coisas” (READ, 2013, p.8).  

As percepções, tanto de Eisner (2008) como de Read (2013) nos auxiliaram a 

entender que o caminho para o desenvolvimento das sensibilidades cognitivas 

mostra-se numa trama de possibilidades num mundo mais rico pela troca de 

conhecimentos, por perceber a beleza, a boniteza de Paulo Freire (1996) intrínseca 

às coisas do nosso cotidiano e da interação plena consigo próprio e com o outro em 

comunhão no mundo. 

No entanto, tornou-se senso comum considerar que no mundo de hoje os 

sentidos e o tempo para reflexão sobre a importância da exploração dos 

conhecimentos em seus variados processos de construção, estão se perdendo. 

Entendemos que é lícito afirmar que existe uma ânsia em transmutar por conta da 

 
17 Filósofo, Sir Edward Herbert Read (1893-1968). Considero pertinente ressaltar que, a primeira edição 
de “A educação pela Arte” foi publicada em 1963. Para este estudo adotamos a 3ª ed., publicada em 
2013. 
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necessidade intrínseca que o homem tem de fugir dos padrões hegemônicos 

estabelecidos pela sociedade, de sair do mundo cotidiano e de sonhar com algo novo, 

vivendo novos contextos. Ao perceber a ânsia de sonhos e utopias das situações 

novas, em um mundo praticista, entendemos que a Arte, como forma de transmutação 

é mais que necessária. 

Ao longo da história percebemos que a Arte idealizada, de certa maneira, deu 

sentido para a desordem das sensações humanas e a experiência do olhar sentiu 

(acreditamos que inconscientemente) a necessidade de se organizar dentro de um 

limite formal pré-estabelecido. Essa sensação quando relacionada à ideologia 

neoclássica da Arte (existente até hoje), nos faz entender a eficácia dessa 

dependência, que segundo Chauí “depende, justamente, da sua capacidade de 

produzir um imaginário coletivo em cujo interior os indivíduos possam localizar-se, 

identificar-se e, pelo autorreconhecimento assim obtido, legitimar involuntariamente a 

divisão social” (CHAUÍ, 2016, p.245), que, nesse sentido, o período neoclássico (final 

do século XIX e começo do século XX) se desenvolveu, criando padrões para 

sustentar a elite burguesa da época. 

Na mesma perspectiva, os estudos de Tatsch (2017, p.75) afirmam que a obra 

de Arte, “quanto ao seu significado, passa por transformações na questão de 

produção, reflexão crítica, circulação e comercialização, na qual os interesses 

perpassaram a liberdade”, entendendo que uma nova visão de mundo pode ser 

deturpada e o seu significado, em relação à concepção da própria criação do artista, 

colocar em dúvida a sua potencialidade.  

Como aconteceu no início do século XX, cuja a obra de Arte passa a ser um 

objeto-sujeito que emana uma série de sinais, de dados, de elementos captados pelo 

intercâmbio entre o espectador e a obra, e esta fala de si, nos ensinou mais do que a 

história contada. Sabemos e vemos, porém não objetivamos. Porém, em sequência, 

a transmutação de pensamentos sobre a Arte, que não alcançou a maioria da 

população, continuou sem perceber a potência e o sentido desse novo contexto 

histórico e a sua complexidade, tanto para o conhecimento como para a formação e 

afirmação da força de outra cultura.  
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Consideramos pertinente ressaltar, que até os dias atuais, os meios de 

comunicação e dominação norte americano seguem interpretando a Arte o seu 

potencial transformador, estimulando mais e mais a distração e o mercado econômico, 

promovendo-a com um sentido compensatório, em especial para os países periféricos 

como o Brasil. 

 A Arte traz reflexões mais amplas do que somente o preenchimento de um 

vazio de sentido compensatório, ela consegue atender à necessidade de criar, fixar 

significados, compreender o seu entorno. 

É importante esclarecer que estamos tratando das Artes como veículo de 

aprendizagem numa experiência subjetiva e cultural que estimula a sensibilidade 

cognitiva na formação de estudantes e de professores de Artes e não das Artes 

especificamente desenvolvidas pelos artistas. Entendemos que o artista colabora de 

forma expressiva para a educação, com suas obras, pois as linguagens artísticas e os 

artistas se comunicam com o público em geral. Considerando que os estudantes 

compreendem parte desse público (artistas), estes, por sua vez, necessitam 

desenvolver os sentidos e seus desdobramentos, conforme o proposto de Steiner 

(1997a), para poder entender o que a obra mostra, para poder se comunicar com ela 

e com sua linguagem artística.  

Steiner (1997b) sinalizava, desde o início do século XX, a importância do 

desenvolvimento dos sentidos como instrumento de acesso ao conhecimento e à 

comunicação subjetiva das coisas do mundo. Evidenciava que este enriquecimento 

comunicativo não era desenvolvido na maioria das escolas, situação que deixava 

incompleto o entendimento do outro, do mundo e de nós mesmos em sua magnitude. 

A constatação do autor evidencia a necessidade de uma reflexão profunda sobre a 

importância das Artes nas escolas e de uma reestruturação da organização curricular 

da formação de professores de Artes para a educação básica. 

É preciso reconsiderar o ensino das Artes, na composição curricular, na medida 

em que é necessário encontrar seus códigos em conjunto à formação de uma 

determinada cultura. As obras de Arte, por exemplo, segundo Adorno (2018) são 

objetos que nos levam a refletir sobre as formas de pensamento presentes no contexto 
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social sob o qual ela foi produzida. Nesse sentido entendemos que por meio das Artes, 

podemos conhecer a história da humanidade de forma visual, auditiva e tátil.  

Portanto, em nossa perspectiva, é no desenvolvimento das sensibilidades 

cognitivas, envolvendo a criatividade e a expressividade, que o ensino das Artes 

contribui para a formação de um ser autônomo, na qual cada situação vivenciada 

aflora percepções que podem contribuir para a ampliação da consciência humana.  

Em síntese, buscamos refletir sobre as sensibilidades cognitivas como veículo 

de ensino e aprendizagem, no qual a percepção, a criatividade e a expressividade são 

qualidades que podem ser desenvolvidas numa trama de relações por meio do 

desenvolvimento da visão, do olfato, do tato, da escuta, do paladar e de seus 

desdobramentos, contrapondo-se à representação relacionada a recursos sedutores 

(a distração) e acreditando na potência da Arte com a finalidade de libertar, emancipar 

e criar transformando a cultura, o direito, a ética e a estética (temas que serão 

desenvolvidos a seguir). 

 

1.3. Autonomia, ética e estética por meio do ensino das Artes.  

  

Assumindo o pressuposto de que um dos maiores desafios para o ensino (em 

todos os níveis) é formar sujeitos autônomos e éticos, numa dimensão estética 

ampliada sobre a vida (FREIRE, 1996, 2001), em nossa concepção - que temos clara 

a importância da autorreflexão crítica sobre o curso da história humana - tais ações 

significam preparar o estudante para saber viver num mundo de incertezas e 

transformações, um agente que age e interage, na qual possa ter a legitimidade de 

transformar a realidade em que vive. 

 O desenvolvimento da autonomia na formação de professores, em especial de 

Artes, se dá sob aspectos pessoais (ético e estético) e sociais (culturais e de 

valoração) e consiste em um tema humano e não técnico. Atitudes éticas, 

comprometimento intelectual e profissional são ações que, em processo, formam 

sujeitos autônomos, numa construção diária. Nesse sentido, concordamos com Freire 

(1996) ao afirmar que, 
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Mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou Presença no mundo, 
com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra 
presença como um “não eu” se reconhece como “si própria”. Presença que 
se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, 
que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, 
avalia, valora, que decide, que rompe (FREIRE, 1996, p.18). 

 

 Ter autonomia é ter repertório e liberdade de escolhas e não pode ser 

desenvolvida com um ensino baseado, simplesmente, na transmissão de conteúdos. 

Observar, sentir e tocar são particularidades únicas que aumentam o repertório 

imagético, portanto, um processo que depende de experiências. Nesse aspecto 

Larrosa (2002, p.25) nos esclarece que “o sujeito da experiência tem algo desse ser 

fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-

se nele à prova e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião.”  

É possível aprender observando mínimas coisas, descobrir detalhes que 

podem aprofundar o diálogo, pois não é só da palavra que se faz a comunicação, mas 

também pelas experiências vivenciadas de forma consciente.  Por exemplo, ao dar 

atenção aos gestos podemos vislumbrar sentimentos como agressividade, calmaria, 

confiança, entre outros, fazendo com que a experiência comunicativa se torne 

preciosa e muito mais profunda.  

Na direção da crítica social, Benjamin (2019) observava a experiência como 

modo de perceber e sentir o mundo, fundamentais para o desenvolvimento humano, 

que foram se alterando ao longo dos tempos, com a urbanização, a mercantilização, 

a difusão da técnica e o uso da palavra (sobretudo pelas mídias), a indústria cultural 

e a vida anônima e desenraizada culturalmente nas grandes cidades, resultando em 

percepções culturais fragmentadas e pobreza de experiências.  

Para Larrosa (2002) e Benjamin (2019), a experiência compreende um conjunto 

de ações (práticas e teóricas) que tem como objetivo transformar (práxis), e ir além do 

que está estabelecido.  

 Contreras (2002), a respeito da experiência nos possibilita refletir sobre a 

formação de professores autônomos quando relaciona o conceito de autonomia a 

superação do fazer instrumental, da superação pela experiência consciente. O autor 

defende que somente com autonomia é possível desenvolver o trabalho docente, 
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compreendendo a prática educativa como um fenômeno humano, como compromisso 

social na qual as relações emocionais, culturais, afetivas, éticas e estéticas sejam 

indissociáveis da sua própria formação e da formação dos estudantes. 

Permeando nossas reflexões sobre o desenvolvimento das sensibilidades 

cognitivas que envolvem ações crítica, tanto da ética como da estética do 

conhecimento, Freire (1996) nos ajuda a pensar quando diz que “a criticidade não 

pode ou não deve ser feita a distância de uma rigorosa formação ética ao lado da 

estética. [...] Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto 

mais fora dela”. (FREIRE, 1996, p.32-33).  

Sobre a estética entendida como uma forma de conhecer pela sensibilidade, 

Alexander G. Baumgarten (filósofo e educador alemão, 1714-1762), a partir do século 

XVIII, a conceituou, afirmando que o sentimento que as coisas belas proporcionam ou 

despertam dentro de cada ser humano é sinônimo de estudo pela Arte, como juízo de 

gosto.  

Em nosso entendimento para fazer um juízo de gosto, isto é, para dizer se algo 

é belo, o sujeito necessita desenvolver sua percepção, sua sensibilidade e por meio 

dessa percepção olhar o objeto. Nesse sentido acreditamos num juízo de reflexão e 

não de gosto propriamente dito. No entanto, a estética tratada nas escolas, hoje, tem 

relação direta com o juízo de gosto, e não com o desenvolvimento da sensibilidade no 

sentido de perceber a essência da beleza, da boniteza de que trata Paulo Freire, sem 

aprimoramentos artificiais impostos pelo juízo de gosto (massificados). 

A respeito da ética, assim como da estética, consideramos adequado assinalar 

que, no sentido etimológico, a palavra tem dupla conotação: se grega, ethos significa 

propriedade do caráter, se romana, ethos pode ser traduzida como costume. Tal 

deferência se faz importante porque ambos os significados se misturam na 

contemporaneidade. O sentido do caráter mistura-se com o do costume, como algo 

que é apreendido e conquistado pelo homem (VÁZQUEZ, 2011).   

Entendemos o costume como algo que é reproduzido sem criticidade, como 

uma acomodação do que é estabelecido naquele momento. Em ambos os casos, o 

sentido etimológico e o sentido contemporâneo, se fazem presentes na construção do 
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conhecimento, principalmente quando abordamos o processo da formação humana. 

Segundo Rios (2008), a ética se articula em três dimensões (níveis): 

• uma dimensão técnica, que diz respeito ao domínio dos saberes 
(conteúdos e técnicas) necessários para uma intervenção em sua área e à 
habilidade de construí-los e reconstruí-los com os alunos;  

• uma dimensão estética, que diz respeito à presença da sensibilidade 
na relação pedagógica e de sua orientação numa perspectiva criadora;  

• uma dimensão política, que diz respeito à participação na construção 
coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e deveres” (RIOS, 2008, p.7). 

 

A afirmação de Rios (2008) nos faz perceber que a ética não existe sem a 

estética e se formam juntas - também afirmadas por Freire (1996) - promovendo a 

integridade humana, compreendendo assim, na afirmação dos autores, que ao 

abordar a estética dentro da dimensão ética, não esta se empregando a concepção 

de estética como a arte da beleza, do juízo de gosto, estabelecida pela filosofia da 

Arte e sim, por meio da sensibilização, numa perspectiva criadora e é esta concepção 

que, de fato, se torna importante para o ensino das Artes na educação básica.  

Em síntese, o conceito de ética que assumimos aqui tem relação com o 

desenvolvimento consciente, crítico e social, levando em consideração o sentido de 

propriedade do caráter, e o conceito de estética com a percepção da beleza, em toda 

a sua dimensão, pelo desenvolvimento dos sentidos. Assim, trazer para a pesquisa o 

entendimento das sensibilidades cognitivas associada a autonomia, (FREIRE, 1996) 

nos permitirá contribuir para a emancipação do sujeito social. 

Até aqui, apresentamos o entendimento de autonomia na formação de 

professores e estudantes como um processo de desenvolvimento ético e estético, 

crítico, intelectual e político consciente de suas ações no mundo, reconhecendo o 

outro e a si próprio com igualdade em suas diferenças culturais (FREIRE, 1996). A 

seguir abordaremos parte da trajetória do ensino das Artes no Brasil, na busca por 

indícios do processo de desenvolvimento das sensibilidades cognitivas, no contexto 

histórico do século XX. 
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1.4. Contextos diferentes do ensino de artes nas escolas: Educação Através da 

Arte? Educação Artística? Arte-Educação? 

 

Convém fazermos um recorte histórico a fim de esclarecermos o contexto dos 

termos Educação Através da Arte, Educação Artística e Arte-Educação que parecem 

num primeiro olhar, roupagens diferentes para o mesmo corpo. Mas que não são!  

Eles seguem uma cronologia histórica com diferentes significados, porém todos 

apresentaram preocupação com as Artes desenvolvidas na educação básica. 

Iniciamos com a definição de “Educação Através das Artes”18, que surgiu na 

década de 1940, no Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, no contexto de 

um movimento que partiu das ideias de Read (2013), professor de Belas-Artes e 

filósofo, que entendia a Arte como processo criativo, favorecendo a formação de um 

sujeito completo. 

Read (2013) estudou, dentre vários aspetos sobre a Arte na Educação aliada a 

sensibilidade estética que vem ao encontro do que pensamos ser primordial. Para o 

autor, “é uma forma de Educação das quais apenas traços rudimentares são 

encontrados nos sistemas educacionais do passado, e que só aparece de maneira 

muito acidental e arbitrária na prática educativa de hoje” (READ, 2013, p. 8). 

Ressaltamos que o autor refletia sobre essa necessidade educacional desde a década 

de 1940. 

Partindo das ideias de Read (2013, p. 40) de que “são os sentimentos estéticos 

que marcam o ritmo da vida”, refletimos sobre a importância da estética em nossas 

vidas, entendendo que peso, equilíbrio e dinâmica são observações que podem 

aguçar a percepção dos sujeitos.  

O movimento, aqui no Brasil, teve pouca repercussão na educação formal, pois 

não havia nesse período (década de 1940) a ideia de Artes como disciplina, sendo 

entendida somente como atividade complementar. Porém, na década de 1950, falava-

 
18 Termo usado pelo próprio autor, mas que a partir da década de 1950, foi alterado para Educação 
pela Arte, entendendo que o termo não continha toda a dimensão de seus novos estudos. Abordaremos 
mais adiante o termo Educação pela Arte e o universo reflexivo que o circunda. 
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se muito em liberdade de expressão, principalmente pelos ecos da Semana de Arte 

Moderna (1922), contribuindo, de alguma forma, para o início de uma visão recíproca 

entre Arte e educação com indícios dos pensamentos de Read (2013) sobre a 

sensibilidade estética, mas que, ao mesmo tempo, vinha  de encontro aos ideais do 

ensino de Artes, desenvolvida no Brasil, de concepções neoclássicas que valorizava 

as práticas de reproduções de obras estrangeiras, muitas vezes por cópias.  

Importante trazer o filósofo e professor de Artes Herbert Read (2013) para esse 

debate porque nos esclarece que, além de entendermos que a Arte pode ser a base 

para uma educação mais integrada com o mundo, ajuda-nos a afirmar que, pelo 

desenvolvimento das sensibilidades cognitivas podemos ter consciência da 

integração entre a singularidade individual e a unidade social num processo estético.  

Já o termo “Educação Artística” vincula-se ao sistema escolar e foi incluída no 

currículo das escolas, no Brasil na década de 1970 (período da ditadura civil-militar), 

por meio da Lei Federal Nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), incorporando habilidades no 

campo das Artes com um discurso de estimular o processo expressivo e de 

criatividade dos educandos, mas vazio de ligações conceituais. Nesse sentido, deixou 

de ser explorada, nos debates sobre os estudos de Read (2013), em relação à 

experiência estética que vinha se desenvolvendo.  

A referida lei trazia uma tendência tecnicista, usando de conceitos matemáticos 

de produção para criar elementos artísticos voltados, principalmente, para estudantes 

que seguiriam para uma formação profissionalizante, advindos do antigo 2º Grau 

(atual Ensino Médio), vinculada ao trabalho. Ao convertê-la em disciplina, fragmentou-

se o processo de ensinar-aprender e passou a visar um produto e não o estudo do 

processo de aprendizagem que, segundo Ferraz e Fusari (2010) ainda hoje:  

A Educação Artística é enfocada de modo muito abrangente, e os 
professores se comprometem com objetivos que, por sua própria 
natureza, configuram-se como inatingíveis. Embora não exista 
qualquer orientação explícita para ações polivalentes, esta é uma 
atitude habitual que converte a disciplina em uma pulverização de 
tópicos, técnicas, “produtos” artísticos e empobrece o verdadeiro 
sentido do ensino de Arte (FERRAZ e FUSARI, 2010, p.18). 
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Na década de 1970, tendo como pano de fundo a Teoria do Capital Humano 

(SCHULTZ,1973) buscava-se, por meio de um conjunto de habilidades sociais, 

capacitar uma pessoa a realizar seu trabalho, de modo a produzir valor econômico, e 

que, nesse sentido, “tanto a educação quanto as Artes estavam sujeitas a um sistema 

pré destinado ao tecnicismo” (SAVIANI, 2013, p.365).  

Os convênios firmados entre Brasil e Estados Unidos da América (MEC-

USAID), determinando a reforma em todos os níveis de ensino, implantou habilidades 

técnicas artísticas em forma de conteúdo disciplinar aplicada somente como 

atividades práticas. Tal premissa americana foi adotada para o ensino no Brasil, no 

âmbito das reformas educacionais desse período, como o acordo MEC-USAID19 

mimeticamente reproduzido por Políticas Educacionais, sem haver diálogo com as 

necessidades e interesses próprios do Brasil (BARBOSA, 1999) - como situação que 

envolve as Políticas Educacionais, que permanece até hoje.   

As aulas, orientadas, parte pelo professor formado pelos cursos Normais ou de 

Magistério e parte pelo professor graduado no curso de Educação Artística 

(Licenciatura curta), tinham como objetivo buscar meios para transformar ideias, 

sentimentos e imagens em um objeto material.  

E essa era a contribuição para a educação no campo das Artes: materialidade 

sem subjetividade (FERRAZ e FUSARI, 2009). Lembrando que a formação do 

professor de Artes, nesse período, visava a transmissão de conhecimentos pré-

estabelecidos por um governo ditatorial, projeto que perdurou até a década de 1990 e 

que, mesmo excluindo o termo Educação Artística e implantando as Artes por área do 

conhecimento, não teve uma significativa reforma estrutural. 

Porém, refletindo sobre a formação docente desse período, acreditamos que, 

antes de ensinar, o professor necessitava (e ainda necessita) aprender o quê, como 

 
19 O Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for International Development (USAID) 
realizaram um convênio que tinha como objetivo a reforma no ensino brasileiro e a implantação do 
modelo norte americano nas universidades brasileiras no contexto da ditadura-civil-militar no pais 
(1964-1985). Segundo estudiosos, dentre eles Barbosa (1999), pelo acordo MEC/USAID, o ensino 
superior exerceria um papel estratégico para forjar o novo quadro técnico para o novo projeto 
econômico brasileiro, alinhado à política norte-americana. Firmado em 1964, torna-se público apenas 
em 1966, deixando de lado a abordagem humanista do ensino ao estimular o 
modelo americano produtivista. Sobre o tema consultar: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/acordo-mec-usaid. Acesso em: 
02/01/2021. 
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e o porquê da importância das Artes para a Educação, porém, pela forma como foi 

implantado nas escolas o ensino de Artes provocou lacunas na real efetivação de um 

ensino/aprendizagem significativo para o desenvolvimento humano.  

Com as diferenças entre o ensinar e o aprender, no que se refere às práticas 

desenvolvidas em sala de aula, em que os saberes se separavam, surgiu no Brasil no 

final da década de 1970, como forma de resistência, um terceiro movimento 

denominado Arte-Educação, no contexto da ditadura militar, que reprimia as Artes (em 

geral, na sociedade) e também na Educação.  

Este movimento, que tinha como princípio o professor como mediador do 

conhecimento aprendido pelos estudantes, e que de início se desenvolvia fora da 

educação escolar formal, propunha uma ação educativa criadora, ativa e centrada no 

educando, (BARBOSA, 1999). Nesse sentido, a formação do arte-educador garantiria 

trabalhar tanto na escola como em atividades artísticas fora dela com o foco no 

professor como mediador, isto é, aquele que ocupa um papel de intermediário entre o 

estudante e o conhecimento. Apesar de entendermos que a mediação possa ser um 

processo para a efetivação desses saberes apreendidos pelo estudante, 

compreendemos que o papel do professor se estabelece nas relações dialógicas entre 

o ensinar e o aprender. Ao mesmo tempo em que o professor ensina, também aprende 

e em conjunto (professor e estudante) se encontram e se comunicam em suas 

expressões, segundo Freire (2021), num encontro democrático e afetivo. Para 

Barbosa (1999) a Arte-Educação: 

É uma área de estudos extremamente propícia à fertilização interdisciplinar e 
o próprio termo que a designa denota pelo seu binarismo a ordenação de 
duas áreas num processo que se caracterizou no passado por acentuado 
dualismo, quase que uma colagem das Teorias da Educação ao trabalho com 
material de origem artística na escola, ou vice-versa, numa alternativa de 
subordinação (BARBOSA, 1999, p.12-13). 

 

Apesar de ter sido um movimento de resistência, buscar abordagens para o 

ensino/aprendizagem nas escolas e valorizar a importância do trabalho dos 

professores de Artes, tanto na dimensão profissional como na dimensão política, não 

trouxe, à época, novos elementos para um trabalho escolar consistente, porque os 

currículos (em geral) não se alteraram, dificultando espaços para o desenvolvimento 

de experiências artísticas e educacionais, em conjunto, com a ética, estética e num 
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processo de desenvolvimento autônomo. Ferraz e Fusari (2010) referem-se ao 

desenvolvimento desses conhecimentos relacionados às experiências artísticas da 

seguinte forma: 

Apesar de todos os esforços para o desenvolvimento de um saber artístico 
na escola, verifica-se que a arte – historicamente produzida e em produção 
pela humanidade – ainda não tem sido suficientemente ensinada e aprendida 
pela maioria das crianças e adolescentes brasileiros (FERRAZ; FUSARI, 
2010, p.19). 

 

Duas linhas de pensamentos filosóficos predominantes influenciaram o ensino 

das Artes a partir da década de 1980: a Educação para a Arte, termo que estava, e 

ainda está diretamente ligado à Educação Artística desenvolvida nas escolas, 

atrelada, atualmente, à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e a Educação pela 

Arte, relacionada ao processo de desenvolvimento artístico que vem ao encontro dos 

pensamentos de Read (2013) e da Arte-Educação.  

Conforme o termo, a Educação para a Arte estaria focada em desenvolver 

produtos (Belas Artes) na qual a base de abordagem neoclássica, isto é, desenvolvida 

estritamente numa linearidade cronológica, envolvia o debate sobre artistas 

renomados, o estudo de grandes períodos da Arte e de livros que se tornaram 

sinônimo de História da Arte (COELHO, 1997).  

Já a Educação pela Arte, estaria centrada na aprendizagem do estudante e na 

sua relação com essa aprendizagem, amparada por uma estrutura curricular, com 

ênfase na formação de professores para o ensino superior.  

Numa perspectiva histórica, as diversas relações que articulavam as 

metodologias que foram sendo criadas como o conceito de Educação pela Arte - 

estudada pela Abordagem Triangular (por exemplo) embasada no ler, no fazer e no 

contextualizar a Arte, desenvolvida por Ana Mae Barbosa (1999) - vieram, a princípio, 

na contramão do ensino das Artes implantado nas escolas de educação básica 

(Educação para a Arte). 

 Vale ressaltar que a abordagem triangular se consolida apenas na década de 

1990, pois, antes desse período, a abordagem triangular era vista sob a ótica 

metodológica, com interpretações diversas, contrárias e duvidosas, desviando o seu 
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propósito original, sendo associada aos estudos de cópias artísticas de artistas de 

outros países com predomínio de uma estética europeia e não brasileira. 

 Ao longo dos anos, professores especialistas e pesquisas na área, foram 

evidenciando a insuficiência da Abordagem Triangular, como metodologia nas 

práticas docentes20; isso significa que as propostas de trabalho desenvolvidas no 

Brasil, com as Artes na Educação, exigiam (e exigem) esclarecimentos e 

posicionamentos do professor sobre o sentido e o significado das Artes e da Educação 

que são por eles assumidos.  

Esse recorte histórico mostra-nos que, ao longo dos anos, encontramos 

estudos sobre duas tendências no ensino das Artes em geral, e aqui especificamos 

as tendências na educação formal: uma que está focada no que entendemos por 

Educação para as Artes, associada à Educação Artística, que representa chegar, por 

meio de técnicas, ao universo artístico, tornando-se assim, de cunho tecnicista e que 

prevalece nos currículos de formação até os dias atuais (e nós entendemos que se 

não houver mudanças significativas no currículo, é uma tendência a permanecer).  

A outra tendência, entendida como Educação pela Arte associada a Arte-

Educação, que está centrada no ensino/aprendizagem das artes, valorizando o 

desenvolvimento humano (cultural e social) ajudando na educação, e essa tem uma 

tendência de cunho revolucionário, porque, sendo uma linguagem de comunicação 

sensível, o homem consciente, crítico e autônomo busca seus direitos a uma 

existência digna que respeite sua cultural. 

A seguir, a título de exemplo, elucidamos experiências do ensino de Artes em 

escolas de educação básica que desenvolveram, dentro do ensinar e aprender, a Arte 

como um processo de formação cultural/social, vindo ao encontro de nossas ideias. 

 

 

 
20 Assunto investigado na Dissertação de Mestrado da pesquisadora (MOREIRA, 2015). 
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1.4.1 Possibilidades do ensino de Artes na educação básica. 

 

Na busca pelo direito a uma educação emancipatória e com a sustentação 

cultural e artística sólida, algumas experiências realizadas em escolas públicas (no 

Brasil e no exterior) avançaram. Podemos citar brevemente a experiência 

desenvolvida com crianças pequenas e suas famílias nos Parques Infantis (sob a 

responsabilidade de Mário de Andrade, à frente do Departamento de Cultura da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, de 1935-1938) que explorava a diversidade étnica 

brasileira como o principal fundamento de experiências educacionais por meio das 

artes21 (FARIA, 1999) – porém - de certa forma pouco explorada em relação à 

formação de professores dessa área do conhecimento.  

Outra experiência importante (internacional) são as escolas situadas na região 

da Réggio-Emília (ao Norte da Itália), cujo contexto histórico parte de um processo de 

reconstrução social (envolvendo famílias e sociedade em geral) no período pós 2ª 

Guerra Mundial e que visava uma formação, tanto de professores como de crianças, 

envolvendo as Artes como forma de recriação das identidades perdidas na guerra e a 

crença do protagonismo, na investigação e na potencialidade das crianças (assim 

como dos professores). A experiência construída pelo filósofo austríaco Rudolf 

Steiner, com a Pedagogia Waldorf (presente na esfera privada no Brasil) é uma 

experiência educativa que tem como princípio a antropologia que busca integrar, de 

maneira holística, o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos 

educandos.  

Compreendemos que essas experiências educacionais com crianças e 

adolescentes perpassam por diferentes áreas/disciplinas, numa construção conjunta, 

evidenciando a centralidade das Artes. Abordaremos a seguir a Pedagogia da Réggio-

Emilia e a Pedagogia Waldorf como inspirações sobre a formação de professores de 

Artes. 

 
21  Sobre os Parques Infantis do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo – ver 
FARIA. A.L.G. A contribuição dos parques infantis de Mário de Andrade para a construção de uma 
pedagogia da educação infantil. Revista Educação & Sociedade, ano XX, nº 69, 60-91, Dezembro, 
1999. 
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A perspectiva pedagógica da Réggio-Emilia centra-se na construção de uma 

realidade melhor para as crianças daquela localidade, iniciado ao final da Segunda 

Guerra Mundial, com a necessidade de reconstruir as escolas, que foram destruídas 

durante a guerra, como um movimento popular que trazia um diferencial: nada estava 

pronto. Tudo foi criado, construído e valorizado e esse princípio não se perdeu ao 

longo do tempo. Desde sua origem, as escolas de Réggio-Emilia representaram 

escolas diferentes, enraizada na vontade das famílias de construir um mundo melhor 

por meio da Educação (MARTINEZ-AGUT e HERMANO, 2015). 

A abordagem educativa é identificada como “Pedagogia da Escuta”, marcada 

pela disposição do professor em aprender com as crianças enquanto ensina. Essas 

bases foram iniciadas por Loris Malaguzzi (1920-1994), pela crença de que o processo 

de desenvolvimento das crianças surge das experiências reais, gerando respostas e 

conclusões reais.  

Um dos aspectos que mais chama a nossa atenção na educação das crianças 

de Reggio-Emília é a centralidade das Artes para dar significados e sentidos ao mundo 

em que as crianças vivem, com um trabalho que envolve coleta de informações (pelas 

crianças) e encontros de pais e professores para elaboração do processo de 

planejamento das aulas. 

Em Réggio-Emilia, existe um ateliê que é o espaço em que a criança 

desenvolve as atividades com as próprias mãos, um lugar de sensibilização estética, 

exploração individual e em grupo, um lugar planejado para conectar os projetos das 

diferentes turmas. Sobre esse aspecto, Gandini, Cadwell e Schwall (2012) ressaltam 

que 

O ateliê tinha que emergir como o sujeito e o intermediário de uma prática 
multifacetada; tinha que provocar situações específicas e interconectadas, 
possibilitando transferir o novo conhecimento adquirido sobre a forma e o 
conteúdo da experiência educacional cotidiana (GANDINI, CADWELL, 
SCHWALL, 2012, p.22). 

 

As crianças da educação infantil pesquisam um determinado tema por meio da 

observação, do registro, da investigação e da experimentação. Em seguida voltam à 

escola para expressar o que aprenderam e descobriram com símbolos artísticos 

(desenho, esculturas, pintura e outros), sendo tal atividade explorada ao máximo, até 
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que a criança se dê por satisfeita. Quando não conseguem se expressar como 

gostariam, são encorajadas a refletir e a recomeçar o processo criativo. 

As crianças são estimuladas a comunicar suas ideias, sentimentos, 

entendimentos, imaginações e observações por meio da representação visual. As 

artes visuais fazem parte dos projetos com linguagens disponíveis às crianças que 

ainda não usam a escrita e a leitura convencionais; o foco não é a arte como 

disciplina/matéria ilustrativa (como no Brasil), mas como elo integrador no processo 

de construção de conhecimentos. 

O relacionamento, entre professores e estudantes, parte da reciprocidade de 

conhecimentos, pois na formação de professores, além da oferta de cursos de 

formação contínua ao longo do ano letivo, a própria rotina nas escolas é um constante 

aprendizado, na qual os saberes profissionais vão ao encontro do processo que 

estimula as crianças a tomarem decisões, a produzir e investigar, sustentados 

pedagogicamente pelos professores - sobre o que representar e como representar, 

além de coordenar esforços para resolver os desafios que surgem, colaborando com 

os demais colegas e professores. Os docentes ouvem e encorajam as crianças, 

estando ali para auxiliá-las a encontrarem o melhor caminho para suas escolhas. Aqui 

identificamos um processo autônomo.  

Essa abordagem educativa, apesar de ser focada na educação infantil, foi 

importante para o que buscamos analisar na presente pesquisa: formar um professor 

de Artes que tenha consciência que o objetivo principal das Artes para a educação 

como uma linguagem de comunicação tem suas próprias ferramentas e está em 

constante diálogo construtivo com as outras áreas do conhecimento (que 

identificamos com o anteriormente exposto sobre as sensibilidades cognitivas). 

Propostas como essa podem se estender para toda a educação básica, pois ao tratar 

de conceitos intrínsecos de formação como cooperação, responsabilidade, 

coletividade (entre outras), só acrescentaria os saberes num programa em conjunto. 

Outra possibilidade de abordagem de ensino, baseada em procedimentos 

artísticos, encontramos na Pedagogia Waldorf. Existente desde o ano de 1919 (fim da 

1ª Guerra Mundial), quando o filósofo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925), fundou a 

primeira escola, em Stuttgart (Alemanha), para os filhos de empregados de uma 
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fábrica de cigarros (o que nos parece uma ironia se analisada sob aspectos da 

contemporaneidade, porque nossas escolas trabalham insistentemente a importância 

da saúde para o indivíduo e o meio ambiente), no qual o ensino era realizado com 

ênfase nas Artes, na fantasia infantil e na natureza.  

A Pedagogia Waldorf, foi criada como um caminho para desenvolver a 

imaginação e a fantasia, pelas quais a criança possa desenvolver seu potencial 

criativo e as faculdades anímicas, possibilitando enxergar o mundo de maneira 

artística (STEINER, 1992-1995). 

Mas o que seria enxergar o mundo de maneira artística? Na visão de Steiner 

(1997b) significa enxergar a essência da vida e do mundo, por meio de uma 

observação profunda e poética das coisas, conduzindo à cognição do que é essencial. 

Aqui, novamente, observamos o quão é importante o desenvolvimento das 

sensibilidades cognitivas para a formação humana.  

O currículo, nas escolas Waldorf, é pautado no sentir e nos desejos como 

evolução do ser, “partindo de um estado de unidade entre si e com o mundo, para aos 

poucos, ao longo do tempo, irem se dissociando entre si e do mundo”.  

Segundo Bach Junior e Guerra (2018, p.861) “o currículo estabelece na 

vivência escolar um processo de conscientização”. Então, o que é apresentado e 

como se estabelece essa apresentação configuram a realização do processo de 

conscientização. Nessa abordagem curricular a força da observação transforma o 

pensamento em imagens iniciando-se o processo meditativo (STEINER, 1997a).  

Esse processo, entre observação e apropriação, conduz à inteligência e o 

pensamento por meio das Artes, se eleva pela criatividade e imaginação. A criação 

seria o resultado da mente humana associada ao mundo concreto. A mediação entre 

criatividade e concretude transmuta a inspiração em imaginação (e vice versa), por 

meio de um processo integrador de diversas forças.  

O que nos chamou a atenção na Pedagogia Waldorf é a possibilidade que tem 

o estudante de vivenciar e desenvolver um olhar para o mundo de maneira artística, 

na intenção de alcançar a essência dos acontecimentos. 
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Tais experiências educativas nos levam a refletir sobre como se pode, nas 

escolas, proporcionar no processo de ensino/aprendizagem, ambientes prazerosos e 

críticos à medida que a relação do conhecimento formal, em conjunto com as 

experiências, tem como objetivo desenvolver as sensibilidades cognitivas e 

perceptivas, em que o diálogo e a ampliação da compreensão do que significa viver 

com o outro e com o mundo, possam reforçar, por meio da dimensão ética e estética, 

o propósito de desenvolvimento de sujeitos autônomos.  

Percebemos nas duas experiências (de Réggio-Emilia e da Pedagogia Waldorf) 

que a aprendizagem é mútua (adultos e crianças) e a confiança é depositada num 

professor com responsabilidade e compromisso público sociocultural, como um sujeito 

que detém um saber diferenciado do saber dos estudantes, mas que faz parte do 

processo de ensino-aprendizagem e que tem como objetivo, alargar a visão de mundo 

dos educandos. 

 

1.5. A utopia do amanhã: a formação de um professor com responsabilidade 

sociocultural. 

 

Assumimos o pressuposto de que formar professores de Artes traz implícita 

uma docência comprometida com a responsabilidade sociocultural na construção, por 

meio da Educação, de sujeitos emancipados e não submissos a um sistema 

conservador – desde as orientações oficiais até as práticas docentes realizadas nas 

escolas de educação básica.  

A organização curricular dos cursos, em geral e especialmente de Artes, é 

composta por instrumentos próprios que podem possibilitar diálogos com as 

experiências do cotidiano, frente à formação de um ser humano mais integrado, 

consciente e crítico com e sobre o mundo.  

Desenvolver uma consciência com o objetivo de compor uma trama de relações 

entre o social e o educacional, inseparáveis pelo germe da construção e valorização 

de uma cultura (coletiva) e do desenvolvimento de uma visão ética e estética do 

mundo, são imprescindíveis para o desenvolvimento do ensino das Artes. 
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Os conceitos que envolvem o desenvolvimento das sensibilidades cognitivas, 

como autonomia, ética e estética na formação docente, apontados nesse capítulo, 

vêm ao encontro de uma perspectiva sobre professores reflexivos e autônomos frente 

a uma intervenção social, que saibam analisar e compreender suas práticas, 

promovendo manifestações criativas ao surgimento de novas ações culturais e 

educacionais, a favor das mudanças na organização social, pois entendemos que é 

no alicerce da formação docente que os futuros professores aprofundam os 

conhecimentos teóricos e práticos que permitirão avanços em ações futuras, capazes 

de dar respostas aos desafios da educação em nossa época. 

Sobre o direito ao ensino das artes refletimos sobre uma formação de sujeitos 

críticos e conscientes de seu papel social, compreendendo que a cultura é um direito 

de todos os sujeitos que participam das ações sociais, e FREIRE, em suas diversas 

obras fala exatamente sobre isso, sobre a construção coletiva de símbolos, valores, 

ideias e comportamentos.  

Como o movimento de um caleidoscópio, a cultura representa uma rede de 

significados que pode sofrer influências conforme a história e a região. Ela não é 

imutável, é transmutadora. Segundo (ADORNO, 2018) a cultura toma para si a 

ideologia social de classes culturais. Portanto, as relações entre responsabilidade 

social e construção de sujeitos sociais dependem do entendimento e da função que 

se estabelece para a Educação e a ética e estética em diálogo com um processo 

educativo, um desenvolvimento crítico pelos ideais de liberdade e autonomia.  

Conforme já afirmamos, a Arte é fundamental para o desenvolvimento humano, 

pois ao tratar da ampliação das sensibilidades cognitivas estamos aprimorando a 

disposição de observação vivenciada pelo sujeito, enriquecendo o seu repertório das 

coisas do mundo. Read (2013, p.13) afirma que a “educação é incentivadora do 

crescimento [...] e só se torna aparente na expressão de signos e símbolos audíveis 

ou visíveis”.  

Na construção de conhecimentos é necessário que cada objeto ou ação esteja 

inserido em seu contexto, representando seu sentido social, histórico, humano e 

crítico, possibilitando ao professor refletir sobre sua própria condição, encorajando-o 

a resistir aos modelos pré-estabelecidos e/ou impostos.  
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As tensões e as perspectivas que estão presentes na formação do professor 

de Artes no país, as exigências legais para a formação em cursos de Licenciatura e 

um olhar sobre as organizações curriculares desses cursos comporão as reflexões do 

próximo capítulo. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAAKAUI. Dentro da floresta – espaço cheio/vazio 

 

II - A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE 

 

A educação é um fenômeno complexo, porque histórico. Ou seja, é 
produto do trabalho de seres humanos e, como tal, responde aos 
desafios que diferentes contextos políticos e sociais lhe colocam. A 
educação retrata e reproduz a sociedade; mas também projeta a 
sociedade que se quer. (PIMENTA, 2005, p.37-38). 

 

Ao produzir sua vida, ao construí-la, o indivíduo realiza uma obra, 
análoga à obra de arte. É justamente aí que ele se afirma como sujeito, 
que ele produz a sua subjetividade”. (RIOS, 2011, p.65). 
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II – A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES 

 

 

Neste capítulo teórico abordamos, num processo histórico/pedagógico, o 

desenvolvimento da formação do professor de Artes Visuais aqui no Brasil, com as 

primeiras orientações legais, a partir do século XX. Conceitos de professor reflexivo, 

práxis docente, de currículo, de transmissão e competência, envolvem reflexões 

baseadas em estudos de autores cujos conhecimentos têm como base um olhar 

crítico/consciente, isto é, um olhar consciente para a realidade cotidiana dentro de um 

contexto histórico. Lembramos que os temas e conceitos apresentados nesse capítulo 

visam alicerçar uma abordagem referente ao desenvolvimento das sensibilidades 

cognitivas.  

Um processo formativo não se inicia nem acaba nos cursos de Licenciaturas, 

por isso, ao tratarmos sobre formação de professores de Artes, buscamos dar 

significado a uma formação autônoma e emancipada, intelectual e culturalmente, ao 

longo da vida, no qual o profissional se apropria e se compromete efetivamente, no 

enriquecimento e no desenvolvimento de seu trabalho e na ação crítico/reflexiva.  

O conceito de professor reflexivo nos aproxima dessa origem de repensar como 

valorização docente, um profissional que é dotado de conhecimentos 

técnicos/científicos, mas também pela experiência e pela reflexão crítica na/sobre a 

experiência docente. Os saberes abordados por Pimenta e Anastasiou (2014) sobre 

o conceito de ensino/aprendizagem mostra-nos que, não basta apenas a experiência 

e os conhecimentos específicos, mas também o aprender e o ensinar adquirido na 

reflexão do seu próprio saber, construído, historicamente, ao longo da formação 

docente. 

Apesar de percebermos a importância da reflexão sobre a ação, entendemos 

que somente tal ação, isolando o professor na reflexão de sua prática (SHÖN, 2000) 

mostra-se insuficiente porque está firmada numa interpretação individual e não num 

coletivo, num processo educacional amplo e de ações transformadoras. O professor 

que pensa somente na reflexão de suas ações, não expande a visão crítica, histórica 
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e social e, pode reeditar geralmente conhecimentos tradicionais arcaicos dirigidos a 

uma única visão de mundo.  

Acreditando em uma reflexão pela compreensão teórico/prática, Pimenta 

(2005) ajuda nesse debate, afirmando que:  

A superação desses limites se dará a partir de teoria(s), que permita(m) aos 
professores entenderem as restrições impostas pela prática institucional e 
histórico-social ao ensino, de modo que se identifique o potencial 
transformador das práticas (PIMENTA, 2005, p.25). 

 

Nesse sentido, ao abordar o ensino como uma atividade reflexiva, faz com que 

o professor possa refletir e se perguntar o que é a profissionalização docente e a 

autonomia intelectual, diante de condições impostas como da racionalidade técnica? 

Uma questão de base para que o professor reflita sobre a prática do fazer (reflexão-

ação).  

Entendemos que desenvolver a capacidade reflexiva sobre a prática, na qual a 

teoria contribui na construção do conhecimento é importante, porém não é só isso, 

pois concordando com Libâneo (2005) e Contreras (2002) ao afirmarem que o 

problema da reflexividade está na compreensão do contexto histórico/político/social, 

isto é, na realidade que contém cada conhecimento, é limitado pensar somente na 

reflexão das ações cotidianas dos professores ou dos problemas da sala de aula 

relacionados aos conteúdos pré-determinados, pois esses conteúdos nem sempre 

estão de acordo com a realidade histórica. Portanto o professor necessita 

compreender os sistemas implantados na educação para poder transformá-los em 

maiores riquezas do saber e do conhecer. 

Partindo do questionamento de que tipo de reflexão tem sido realizado pelos 

professores em seus processos formativos - em nível de graduação (Licenciatura em 

Artes) - a investigação atenta-se para a distância que existe entre a reflexão do 

saber/apreender, embasado numa práxis/crítica em contraponto com o saber/aplicar, 

que entendemos como transmissão de conhecimentos reduzidos às práticas, na 

formação do professor de Artes, buscando indícios de uma formação consciente e que 

possa contribuir para desenvolver um sujeito liberto de práticas implantadas por 

sistemas educacionais descomprometidos com uma visão formativa reflexivo-crítica. 
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Segundo Vázquez (2011, p. 29) “livrar o conceito de “prática” do significado 

predominante em seu uso cotidiano que é o que corresponde [...] ao de atividade 

prática humana no sentido estritamente utilitário”, entendemos que o conceito de 

práxis docente, tem como princípio a compreensão de transformar a educação, por 

um processo que conecta teoria e prática caminhando para uma formação 

emancipatória e de autonomia intelectual. Vasquez (2011, p.119) ao afirmar que “a 

teoria que por si só não transforma o mundo real, torna-se prática quando penetra na 

consciência dos homens”, nos impulsiona à essa direção, optando por investigar em 

cursos de Licenciatura em Artes, a presença de conhecimentos mais abrangentes, 

que levam em consideração, o desenvolvimento de uma práxis formativa, reflexiva e 

crítica. 

Nesse sentido, Pimenta (2005) ao pesquisar a práxis docente e a pedagógica 

transformadora, entende o professor como intelectual crítico-reflexivo, superando os 

limites iniciais do conceito de professor-reflexivo e ampliando a visão do individual 

para o coletivo, acentuando seu compromisso ético e político.  

Outro autor que nos ajuda a entender o docente como um profissional 

crítico/reflexivo é Nóvoa (1995, p.24) ao afirmar que “a formação dos professores tem 

ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento pessoal confundindo formar com 

formar-se”, corroborando nossa crença de que para o professor formar-se precisa 

trazer um repertório de contextos e conceitos. Estes, por sua vez, comporão seu 

envolvimento com o conhecimento que irá adquirir no processo formativo, sobretudo 

uma formação relacionada à ética e à estética - que pode vislumbrar como ele será 

como profissional. 

A formação de professores, em geral, necessita ser alimentada por um conjunto 

de situações que estimulem não só sua autonomia intelectual como também reforce 

a valorização e o respeito humano. Infelizmente, no Brasil, o professor enfrenta um 

conjunto de adversidades: desvalorização profissional, desqualificação, baixos 

salários e uma realidade social que não reconhece seu trabalho e dedicação.  

Ausência de carreira e condições de trabalho são comuns à prática docente. 

Pouca ou nenhuma oferta de materiais de apoio nas escolas é, igualmente, outra triste 
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realidade. Completa todas essas adversidades, as condições físicas das escolas 

públicas e o número elevado de estudantes em sala, entre outros fatores. 

 O pouco investimento dos governos Federal, Estaduais e municipais na educação 

das escolas públicas no Brasil, vem se mostrando pela falta de respeito e valorização com 

os profissionais da educação. Em um estudo realizado pelo Sindicato dos Professores do 

Distrito Federal (SINPRO-DF)22, por exemplo, as escolas se encontram com paredes 

descascadas, mesas quebradas e falta de materiais, dificultando professores e estudantes 

no ambiente escolar.  

Segundo o Censo Escolar divulgado em 2018, a cada 10 escolas de ensino 

fundamental, oito não têm laboratório de Ciências, seis não oferecem banheiro acessível 

para pessoas com mobilidade reduzida e cinco têm apenas fossa sanitária no lugar do 

banheiro. Em geral, o número de estudantes, numa mesma sala de aula é maior que os 

35 defendido por Lei. De acordo com a Lei Federal 597/0723, o número de estudantes não 

ultrapassará 25 estudantes na educação infantil e nos quatro anos iniciais do ensino 

fundamental, e 35 estudantes nos quatro anos finais do ensino fundamental e no ensino 

médio. 

 As pesquisas também apontam que a baixa atratividade da profissão docente 

vem aumentando. Palazzo (2011) apresenta preocupação com o recrutamento e a 

seleção de professores ‘eficazes’ pois, segundo a autora, esse desinteresse refere-se 

a vários aspectos, dos quais já citamos e reforçamos: salários reduzidos, não 

valorização profissional, falta de incentivos e a baixa satisfação com o trabalho. 

Nesse cenário, no caso do professor de Artes, acrescenta-se a desvalorização 

das Artes na sociedade, em geral, e na Educação. Por isso, é de suma importância 

formar um professor crítico/reflexivo para que ele possa perceber em sua prática 

educativa, a condição de poder transformá-la. A esse assunto, Freire (1996) afirma 

que: 

 
22 Fonte: SINPRO-DF. Reportagem: Falta de investimento na educação coloca o DF abaixo das metas 
do IDEB. Jornalista: Luis Ricardo. Em 17 de setembro de 2020. Disponível em: 
https://www.sinprodf.org.br/falta-de-investimento-na-educacao-coloca-o-df-abaixo-das-metas-do-ideb/ 
Acesso em: 15/01/2021. 

23 Fonte: Agência Câmara de Notícias. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/109679-
projeto-define-numero-maximo-de-alunos-em-sala-de-aula/ Acesso em: 15/02/2021 
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Mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, 
culturais e ideológicas em que nos achamos, geram quase sempre barreiras 
de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o 
mundo, sei, também, que os obstáculos não se eternizam (FREIRE, 1996, p. 
54). 

 

Portanto, pesquisar a formação do professor de Artes é adentrar num 

emaranhado de informações, na forma de orientações legais que nos levam a 

reconhecer a desvalorização profissional do docente nesta área. 

Compreendendo a importância de um professor crítico/reflexivo visando uma 

práxis transformadora, esse capítulo traz estudos históricos/pedagógicos e 

crítico/reflexivo sobre a formação de professores de Artes Visuais e sobre os cursos 

de Licenciaturas em Artes, na intenção de compreender o que envolve os 

conhecimentos nessa área. 

 

2.1. A formação dos professores de Artes no Brasil: das primeiras orientações 

legais à Base Nacional Comum de Formação de Professores (BNC- formação). 

 

Iniciamos as reflexões fazendo uma breve retrospectiva das orientações legais, 

passando pela “Escolinha de Arte do Brasil” (na década de 1950) porque acreditamos 

ser a primeira instituição que se preocupou com a integridade, autonomia e 

desenvolvimento do professor e percorremos um caminho de quase sete décadas, até 

chegar à Base Nacional Comum de formação de professores (BRASIL, 2019). 

Saviani (2013) aponta que desde o século XVIII o ensino foi marcado pelo 

contraste entre a atmosfera religiosa e a influência iluminista e era regido pela ideia 

de que escolinhas (no sentido de ter menor importância) ofereciam noções 

introdutórias dos principais elementos de todas as Artes e da Ciência. Em contra 

ponto, as escolas de maior importância tinham seu papel reconhecido, definido e 

valorizado, pois tinham a formação profissional focada no ensino da Medicina, Direito 

e Teosofia (considerados, à época, conhecimentos nobres).  
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Nesse período, no ensino das Artes predominava a estética ligada às cópias e 

as repetições de obras europeias, e, também, a valorização de desenhos decorativos 

e geométricos. Realidade que ainda permanece no atual sistema educacional.   

Antes de adentrarmos à Escolinha de Artes do Brasil, consideramos importante 

abordar, brevemente, as principais tendências pedagógicas que nortearam o processo 

de ensino-aprendizagem no Brasil e, em especial, nos cursos de Licenciatura em 

Artes, baseando-nos em Saviani (2013) e Ferraz e Fusari (2009), para entendermos 

as diferentes pedagogias que foram sendo implantadas ao longo dos anos.  

Essa abordagem se faz necessária porque os cursos de Licenciaturas em Artes 

e os professores que trabalham nesta área sofreram com as diversas mudanças 

ocasionadas pelas constantes alterações das orientações legais. Apoiamo-nos em 

Saviani (2013) para identificar as mudanças nas abordagens pedagógicas referente 

às Artes, nomeando as Pedagogias Tradicional, Nova, Tecnicista, Libertadora e 

Histórico-crítica, a saber: 

A Pedagogia Tradicional: desde o século XVIII foi marcada pelo contraste 

segundo Saviani (2013, p.77) entre a “atmosfera religiosa” e a “influência iluminista”, 

que regia a seguinte ideia: “As escolas menores, em que se formam os primeiros 

elementos de todas as Artes e Ciências” reforçando que “mesmo as pessoas com 

essas habilidades para os estudos também estão sujeitas a grandes desigualdades” 

(SAVIANI, 2013, p.96). Para as escolas maiores, aquela cujo ensino da Medicina, 

Direito e Teosofia tem seu papel valorizado, bem definido e destacado. As Artes 

faziam parte das escolas menores, que predominava em seus estudos a estética 

mimética ligada às cópias e à repetição, centradas na valorização de desenhos 

decorativos e geométricos (FERRAZ E FUSARI, 2009), realidade que ainda 

permanece no nosso sistema educacional. 

A Pedagogia Nova: presente no começo do século XX, no processo da 

Revolução Industrial, se opondo a estética mimética da Pedagogia Tradicional e 

refletindo sobre uma educação direcionada para poucos. A intenção, a época, foi de 

efetivar um projeto de expansão para a escola pública, ampliando a quantidade de 

pessoas instruídas, pois o período era de abertura para o mercado e as relações 

interpessoais, com a intenção de gerar uma consciência que garantiria “a compra de 
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meios de produção e de alimentos e bens manufaturados de consumo” (MELLO, 

1982, p. 147, apud SAVIANI, 2013, p. 189). A Pedagogia Nova volta-se para os 

estudos da valorização das experiências cognitivas relacionadas com as atividades 

livres e espontâneas, importantes para o desenvolvimento das aprendizagens 

referentes à experiência-ação, mas, por carência de processos e adaptações aos 

estudos investigativos sobre essa prática tão importante, acabou desenvolvendo um 

“laissez-Faire”24, pondo em risco a liberdade da qual estavam lutando (FERRAZ E 

FUSARI, 2009). 

A Pedagogia Tecnicista: a partir da segunda metade do século XX, houve 

uma aceleração da industrialização no Brasil e a educação, para atender à crescente 

demanda por profissionais habilitados, firma-se numa concepção técnica, objetivando 

a preparação do sujeito para o mercado de trabalho, colocando assim, tanto o 

estudante como o professor, numa posição secundária do próprio ensino, pois, 

segundo Ferraz e Fusari, (2009), as aprendizagens em Artes baseavam-se em treinos 

e habilidades de desenhos geométricos e artesanais, visando formar um 

trabalhador/artesão para o sistema econômico.  

A Pedagogia Libertadora: contemporânea do ensino tecnicista, surge na 

década de 1960 e é idealizada pelo educador Paulo Freire, visando ser realista e 

crítica. Buscava explicar e superar o pensamento liberal por meio de ações 

educacionais progressistas em que o diálogo era um dos pontos de partida para se 

construir o conhecimento entre o professor e o estudante e objetivava evitar a 

massificação escolar, situação que já se firmava. Tinha como pensamento a 

necessidade de uma educação voltada para a “passagem da transitividade ingênua à 

transitividade crítica” (SAVIANI, 2013, p.324). É nesse período que começam a 

aparecer projetos de trabalhos sociais com Arte nas escolas.  

A Pedagogia Histórico-crítica: presente na década de 1980, incorporou-se as 

tendências pedagógicas críticas, na qual o professor passa a ser mediador do 

conhecimento, fazendo com que o estudante pudesse exercer sua cidadania de forma 

mais consciente, crítica e participativa, criando-se, por meio das artes, manifestações 

artístico/social/político, dentro e fora das escolas. A preocupação passa “a girar em 

 
24  Laissez-Faire é um termo francês que significa “deixar fazer”. 
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torno da busca de propostas alternativas para encaminhar os problemas da educação 

brasileira, em consonância com o processo de democratização” (SAVIANI, 2013, p. 

405) e nesse período se fortalecem os projetos artísticos num processo 

histórico/social. 

Consideramos importante explicitar que uma Pedagogia Liberal, com uma 

abordagem voltada à liberdade e aos interesses individuais, é uma tendência que está 

presente no escolanovismo e no tecnicismo e que apresenta semelhanças com a 

Pedagogia Tradicional, no que se refere aos conhecimentos não críticos (SAVIANI, 

2013), portanto possui um caráter ideológico. Semelhanças também estão presentes 

entre a Pedagogia Crítica, a Pedagogia Libertadora, a Histórico-Crítica e a 

Progressista, quer visam a aquisição de conhecimentos para a participação e a 

transformação do homem no mundo e, da mesma forma, a Pedagogia Crítico-

Reprodutivista que busca captar o movimento objetivo (e dialético) do processo 

histórico para a superação dos problemas cotidianos que envolvem os processos de 

ensinar-aprender.  

Faz-se importante entender (ainda que minimamente) as mudanças 

educacionais que fundamentaram e matizaram o ensino, especialmente do campo das 

Artes. Na perspectiva desta pesquisa necessitamos compreender que a 

profissionalização docente em Artes vem se apresentando, ao longo de todos esses 

períodos, precariamente (tanto na Formação Inicial, como na formação Contínua). 

Antes de começarmos a descrever a história, que permeia a pesquisa da 

Formação de Professores de Artes no Brasil, necessitamos deixar claro que nos 

baseamos nos estudos da Pedagogia Histórico-Crítica e nos conceitos desenvolvidos 

por Saviani (2013, 2018) sobre a compreensão crítica da ampliação das ideias 

propostas historicamente, assim como afirma o autor: “o conhecimento em geral e, 

especificamente, o conhecimento histórico educacional configura um momento que 

parte do todo caótico (síncrese) e atinge, por meio da abstração (análise), o todo 

concreto (síntese)” (SAVIANI, 2013, p.3).  
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2.1.1. A formação docente em Artes: das primeiras orientações legais até as 

décadas de 1950 - 1960. 

 

O primeiro registro de uma escola de ensino de Artes, no Brasil, é o da Escola 

Real das Ciências Artes e Ofícios, criada pelo Decreto-Lei de D. João VI, em 12 de 

agosto de 1816, que durante 10 anos funcionou como ateliê, na qual Debret25 e 

Grandjean de Montigny26, segundo Barbosa (1999), ambos pertencentes à Missão 

Artística Francesa, ministravam aulas para pessoas que gostavam de Artes, mas não 

necessariamente que seriam professores de Artes.  

Após a Independência do Brasil, em 1822, e ainda sob o regime monárquico, 

sobreveio a primeira Constituição do País, a Constituição Federal (CF) de 25 de março 

de 1824, que estabelecia na cláusula 33 “Colégios e universidades, onde serão 

ensinados os elementos das ciências, belas-artes e letras” (BRASIL, 1824). 

Vê-se, assim que a CF de 1824 previa as “Belas-Artes” inserida, junto com as 

Letras e as Ciências, como conteúdo necessário nas escolas existentes, cujo acesso 

estaria entre as garantias dos direitos civis dos cidadãos brasileiros (que excluía os 

escravos), porém observamos que os temas educação, cultura e arte não foram 

aprofundados nessa Constituição, limitando-se à alusão contida na cláusula nos 33, 

do art. 179 (citada acima). 

Dois anos após a promulgação da 1ª CF, em 1826, inicia-se oficialmente, no 

Brasil, e de acordo com o modelo da Academia Francesa, a Academia Imperial das 

Belas Artes, passando depois a se chamar Escola Nacional de Belas Artes, ainda 

existente com o nome de Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. (EBA, 2018). 

 
25 Jean-Baptiste Debret foi um importante artista plástico (pintor e desenhista), França (1768-1848). 
Integrou a Missão Artística Francesa que chegou ao Brasil em 26 de março de 1816.   

26 Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny, França (1776 - 1850). Arquiteto, urbanista. Em 1815, 
após a derrota de Napoleão, suas atividades como arquiteto da corte são interrompidas. Diante desse 
quadro adverso, aceita o pedido para integrar a Missão Artística Francesa que vem para o Brasil. Em 
agosto de 1816, é nomeado professor de arquitetura da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, 
designada em 1826 Academia Imperial de Belas Artes (Aiba), onde permanece até sua morte. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo340/missao-artistica-francesa
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao511920/academia-imperial-das-belas-artes-rio-de-janeiro-rj
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A Academia Imperial das Belas Artes adotava o modelo neoclássico27. Com 

suas técnicas específicas, o aprendizado da Arte era dirigido tanto para formar os 

artistas desse período quanto para a introdução das Artes nas escolas e esse era o 

modelo vindo da Europa.  

Importante lembrar que já existia uma cultura indígena nesse território que foi 

ignorada pelos descobridores, 300 anos antes da CF 1824. “Quando os portugueses 

chegaram ao Brasil, encontraram seis milhões de índios, que falavam centenas de 

línguas (...) com várias manifestações artísticas: pintura corporal, arte plumária, 

cerâmica, máscaras, adereços, etc” (BEUTTENMÜLLER, 2002, p.13).  

Entendemos que tais manifestações culturais dos povos originários, deveria ter 

constado nas orientações legais do país. Esta ausência pode representar a 

desvalorização cultural sofrida por esses povos, desde o processo de colonização no 

país até os dias de hoje. 

Com o fim do período imperial e a promulgação de nova Constituição Federal, 

em 24 de fevereiro de 1891, o tema continuou merecendo alusão genérica: 

Art. 35: Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente: 

2º Animar, no paiz, o desenvolvimento das lettras, artes e sciencias, bem 
como a immigração, a agricultura, a indústria e o commercio, sem privilégios 
que tolham a acção dos governos locaes28 (BRASIL, 1891). 

 

Passados 44 anos, já no final da República Velha, na promulgação da CF de 

1934, menciona-se, pela primeira vez, o dever da União de estabelecer as diretrizes 

nacionais para a Educação, porém, se nas Constituições anteriores havia a menção 

às Artes, nesta exclui-se qualquer obrigatoriedade, visto que se quer é citada. A saber: 

 
27 O Neoclassicismo (final século XVIII) representou um estilo que surgiu como reação ao Barroco e ao 
Rococó caracterizando-se pelo desejo de recriar as formas artísticas da Antiguidade greco-romana. Os 
artistas, influenciados pelas ideias iluministas (filosofia que pregava a razão, o senso moral e o 
equilíbrio em oposição à emoção) e inspirados na pintura renascentista, sobretudo em Rafael, 
substituíram as linhas diagonais e curvas do Barroco pelas retas firmes e equilibradas. Os neoclássicos 
queriam expressar as virtudes cívicas, o dever, a honestidade e a austeridade, temas que se opunham 
diretamente à frivolidade da aristocracia retratada no período anterior. Buscavam expressar, ainda, os 
valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia que assumiu a direção da sociedade europeia 
após a Revolução Francesa e, principalmente, com o império de Napoleão (Enciclopédia Itaú Cultural). 

28 Grafia original do texto legal citado de 1891. 



79 
 

 
 

“Art. 5º. Compete privativamente à União: (...), inciso XIV - traçar as diretrizes da 

educação nacional” (BRASIL, 1934). As demais referências à educação formal 

estabelecem os primeiros acordes para a educação tecnicista.  

Essa medida tinha como discurso trazer a possibilidade de ruptura com um 

passado oligárquico para trazer à vida representações de um Estado novo. No 

entanto, nos perguntamos: a quem foi atribuída a função de elaborar esse novo? E 

mais, quem definiu o que seria esse novo e em que medida ele respondeu aos anseios 

da sociedade brasileira? Acreditamos que esse novo foi elaborado por organizações 

e conselhos internacionais que vinham ao encontro do capitalismo da época (1934). 

Após três anos de vigência desta CF, já sob o período da ditadura de Getúlio 

Vargas, foi outorgada a CF de 1937, em 10/11/1937 (BRASIL, 1937), que repetindo 

em parte os preceitos da sua antecessora, destacou mais acentuadamente a 

intervenção do Estado em diversos aspectos da sociedade, inclusive a Educação 

tecnicista voltada para a formação de mão de obra. 

Com o fim da ditadura do governo de Getúlio Vargas (1937-1945), foi 

convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à CF de 1946, em 

18/09/1946 (BRASIL, 1946). Foi um resgate constitucional histórico, restaurando - em 

certa medida - a democracia e a liberdade imbuída pelo Estado Novo (1937-1946), 

acrescendo direitos trabalhistas, além do apreço pelo Poder Legislativo e mais 

liberdade para o ensino das Artes. 

Vemos, assim, que, desde a primeira CF, o tema “Arte” e não “ensino das Artes” 

vêm sendo tratado conjuntamente e que só a partir de 1934 houve maior 

aprofundamento na abordagem constitucional, cujo ápice, é, a nosso ver, a CF de 

1946, que consagra a liberdade para as “Artes”, sem qualquer tipo de censura (como 

ocorreu na CF de 1937, por exemplo). Mas que deixou lacunas entre o porquê e o 

como ensinar Artes nas escolas.  

O Movimento das Escolinhas de Arte – MEA – a partir da década de 1950 se 

organizou dentro de uma política educacional de expansão das Escolinhas de Arte do 

Brasil, sob o comando de Augusto Rodrigues (Artista/educador), um dos idealizadores 

do movimento, com a intenção de transformar o quadro existente até então no país.  
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A Escolinha de Arte do Brasil tinha como propósito suprir as carências criativas 

nas práticas educativas que vinham sendo oferecidas com valores neoclássicos 

(LIMA, 2012). A partir desse período começa a se estruturar a formação de 

professores de Artes, como pensadores de sua função para o ensino básico 

(VARELA, 1986). 

Complementado esse período, várias iniciativas surgiram promovendo as Artes 

como a criação do Museu de Arte de São Paulo (MASP) – 1947, do Museu de Arte 

Moderna (MAM) de São Paulo – 1948, do Teatro brasileiro de Comédia (TBC) – 1948, 

do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – 1949 e da Companhia Cinematográfica 

Vera Cruz – 1949.  

Em 1951 graças ao empenho do mecenas Ciccillo Matarazzo, ocorreu a I Bienal 

de São Paulo, com a presença de representantes de mais de 20 países, sendo a 

primeira exposição de Arte Moderna de grande porte realizada fora dos centros 

culturais europeus e norte-americanos. 

Assim compreendemos que o surgimento das Escolinhas de Artes do Brasil 

ocorreu, não por acaso, num período de efervescência cultural, cujo embrião remonta 

a Semana de Arte Moderna, de 1922. Lembrando que foi na década de 1920 que se 

abriu o caminho para a reflexão e a produção das Artes no Brasil, na tentativa de 

fundamentar suas próprias referências estéticas e culturais.  

A busca por uma identidade nacional e de uma produção artística autônoma, 

própria e, ao mesmo tempo, questionadora dos padrões europeus vigentes, foi capaz 

de dialogar com novos movimentos e tendências internacionais, rompendo com o 

isolamento e o provincianismo local (BARBOSA, 1999). 

Nas instituições de ensino, até então (início da década de 1950), não haviam 

cursos de formação de professores de Artes para as escolas formais, mas a criação 

do espaço da Escolinha de Arte do Brasil (EAB) começou a estabelecer caminhos 

para os interessados em ministrar aulas de Artes nas escolas formais. Entre os cursos 

oferecidos, constava o “Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE)”, que valorizava 

a livre expressão baseada na Pedagogia Nova. O curso criado na década de 1960, 
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segundo Lima (2012), por 20 anos formou mais de 1.200 arte/educadores nas 

diversas regiões do Brasil.  

Entendemos que ao mesmo tempo em que existia a preocupação de formar 

professores que valorizassem essas potencialidades emotivas e expressivas como a 

valorização das experiências cognitivas relacionadas com atividades livres e 

espontâneas, importantes para o desenvolvimento das aprendizagens referentes à 

experiência-ação, deixava-se escapar estudos e avaliações mais aprofundadas da 

fundamentação e consolidação desses métodos que estavam sendo ali desenvolvidos 

(BARBOSA, 1999) 

No mesmo período (início da década de 1960) e na contramão dos estudos 

sobre as experiências artísticas que estavam em curso, a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/EN) Nº 4.024/61 (BRASIL, 1961) entrou em vigor, 

instituindo o ensino das Artes na forma de atividade complementar de iniciação e 

concepção científica, de maneira aligeirada e fora do contexto histórico da sociedade 

brasileira da época. 

Ao se afirmar a Arte somente como atividade complementar e ilustrativa, foi de 

encontro ao que se estava desenvolvendo nos Cursos Intensivos de Arte na Educação 

(CIAE) que, segundo Varela (1986, p.18), “incentivava a descobrir a criatividade do 

educador brasileiro”, criando-se assim uma bifurcação entre o que era importante das 

Artes para a formação dos professores e o que se desenvolvia nas escolas brasileiras. 

Com efeito, se no campo do pensar e produzir artístico o país continuava 

trilhando a busca por autonomia e identidade própria, num ambiente de constante 

investigação e reflexão29, no âmbito normativo do ensino das Artes houve estagnação 

 
29 No final dos anos 1950 e início de 1960 houve uma inegável revolução na arte brasileira, sobretudo 
com a arte concreta e neoconcreta. Depois da Primeira Guerra Mundial, fortes mudanças na forma de 
pensar e de fazer arte entraram em questão. Assim, movimentos artísticos baseados no racionalismo, 
como De Stijl e a Bauhaus, marcaram a história (FER; BATCHELOR; WOOD, 1998). Conceitos novos 
também apareceram, como o fato de muitos artistas passarem a acreditar que a humanidade era capaz 
de evoluir por meio de sua capacidade de raciocinar. No Brasil, ideias de arte racionalista e abstração 
geométrica surgiram no início da década 1950. Grupos como o Ruptura, de São Paulo, e o Frente, do 
Rio de Janeiro, divergiam entre si em relação a seus conceitos e propostas. Enquanto o Ruptura seguia 
o ideal cartesiano de matemática, o Frente buscava mais expressividade (WOOD et al. 1998). Artistas 
como Ferreira Gullar; Amilca de Castro; Lygia Clark; Franz Weissmann; Lygia Pape foram grandes 
colaboradores para a expansão do movimento Neoconcreto que influenciou a Arte Conceitual, 
posteriormente (WOOD, 2002). 
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e retrocesso, intimamente vinculado ao regime político então vigente, de autoritarismo 

e de cerceamento das liberdades individuais, do pensamento e da expressão, pois a 

Constituição de 1946, democrática, foi revogada pela Constituição de 1967 (BRASIL, 

1967), imposta pelo regime empresarial militar, a qual teve significativas alterações 

com a Emenda Constitucional Nº 1, de 17 de outubro de 1969 (BRASIL, 1969), que 

restringiu direitos e liberdades individuais, inclusive no exercício do Magistério.  

A década de 1960 foi um período de adaptações de modelos que seriam 

desenvolvidos para o futuro da Educação. Os acordos produzidos, entre o Ministério 

da Educação (MEC) e a United States Agency for International Development (USAID) 

- o Acordo MEC-Usaid, 1965 (conforme já enunciamos anteriormente) visava 

estabelecer convênios de assistência técnica e cooperação financeira à educação 

brasileira num contexto histórico fortemente marcado pela concepção de educação 

como pressuposto do desenvolvimento econômico (BARBOSA, 1999). 

Vale ressaltar aqui esse acordo, que teve como objetivo transpor ensinamentos 

sistematizados com elaborações normativas a serviço do sistema capitalista. Como 

resultado desse processo, o objetivo da educação passou a ser a preparação para o 

consumo, por meio da manipulação ideológica que, segundo Frazon (2015):  

Graças a esse alinhamento incondicional do Brasil aos Estados Unidos, 
passamos a sentir a presença norte-americana em nosso meio, como se da 
família fosse e vivêssemos na mesma casa, disseminando a língua e cultura 
anglo-americanas, impondo hábitos, moda, valores, tendências consumistas, 
elementos alienígenas distantes das nossas condições e necessidades 
sociais (FRAZON, 2015, p.40627).    

 

Nesse contexto, a ajuda externa norte americana tinha por objetivo fornecer as 

diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do sistema educacional brasileiro 

que, na prática, não significaram mudanças diretas, mas tiveram influência decisiva 

nas formulações e orientações que, posteriormente, conduziram o processo de 

reforma da educação brasileira na Ditadura Civil-Militar. Segundo Cunha e Góes (1994): 

Dentre os defensores do acordo, a opinião era a de que os técnicos brasileiros 
não seriam capazes de realizar a contento tal tarefa [...]. Já os críticos do 
acordo atacavam a cópia dos modelos norte-americanos, antevendo a 
privatização do ensino superior, a subordinação do ensino aos interesses 
imediatos da produção, a ênfase na técnica em detrimento das humanidades 
e a eliminação da gratuidade nas universidades oficiais (CUNHA e GÓES, 
1994, pg.54). 
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Sintetizando essa análise percebemos que, desde o começo do século XVIII 

prevalece a Pedagogia Tradicional que ainda hoje existe. A partir da década de 1920 

até a década de 1950, houve pequenas transformações na educação, influenciados 

pelos estudos da Pedagogia Nova, mas ainda não se estudava a formação dos 

professores. Tais estudos começaram a ser desenvolvidos, a partir da década 1950 

até meados da década de 1960, pelas Escolinhas de Artes do Brasil, porém ao serem 

abafados pelo regime da ditadura civil-militar que estava se formando desde o começo 

da década de 1960, amputaram os estudos mais aprofundados sobre a importância 

do ensino das Artes nas escolas.  

 

2.1.2. Os cursos de graduação em Artes: década de 1970. 

 

Sob esse panorama político, em 1971, foi promulgada a reforma da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/EN), a Lei Federal Nº 5.692/71 

(BRASIL, 1971) unificando os níveis do primário e ginásio (primeiro grau) e atribuindo 

caráter profissionalizante ao ensino médio, efetivando a Educação Artística nas 

escolas, mas com o pensamento e com adoção de “medidas para adequar o sistema 

educacional ao modelo de desenvolvimento econômico que então se intensificava no 

Brasil” (ROMANELLI, 1984, p.196).  

Com a promulgação da Lei LDB/EN Nº 5.692/71 (BRASIL, 1971) se fazia 

necessário implantar cursos específicos de Artes, para contemplar as formulações e 

as orientações pedagógicas que estavam sendo firmadas pelos governos da ditadura 

civil-militar da época. Em 1973 o Governo Federal criou cursos superiores de 

Educação Artística de curta duração (dois anos) formando professores para atuar no 

ensino de 1º grau (hoje Ensino Fundamental I) e de plena duração (quatro anos) para 

atuar no ensino de 2º grau (hoje Ensino Fundamental II), o que nos parece ter deixado 

mais precário o ensino de Artes, pela brevidade no tempo de formação e pela 

segmentação dos níveis de ensino na formação desses professores. 

 Além de instituir os cursos de licenciaturas, após três anos da obrigatoriedade 

da disciplina de Artes nas escolas, pensamos que seria necessário tempo para refletir 
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e programar currículos que viriam ao encontro de programas que desenvolvessem, 

além de metodologias voltadas para o enriquecimento de uma nova linguagem de 

comunicação por meio das artes, uma formação humanística dos futuros professores. 

 No entanto, o ensino de Artes, nesse período, era pensado com base em 

técnicas instrumentais e ministrada por professores sem formação e sem 

fundamentação teórica, visando o desenvolvimento das habilidades práticas 

(BARBOSA, 1999). 

Quanto ao profissional professor de Artes, as Instituições de Educação Superior 

(IES) visavam formá-lo para lecionar de maneira tecnicista, transmitindo conteúdos, 

sem oferecer o mínimo de condições estruturais e materiais. Assim, mesmo fazendo 

parte do currículo escolar, as intenções eram, segundo Ferraz e Fusari (2009, p. 41) 

"não uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando 

ao sabor das tendências e dos interesses", caracterizada pela Pedagogia Tecnicista. 

Mesmo assim, nesse período pouco promissor para o ensino das Artes, percebe-se 

que, com o passar dos anos, se fortalece a tentativa de mudar o quadro em que se 

promovia uma construção repressora e despreocupada com o desenvolvimento 

humano de forma mais alargada. 

A Pedagogia Libertadora – movimento pedagógico criado por Paulo Freire 

visou explicar e superar o pensamento liberal e tecnicista por meio de ações 

educacionais em que o diálogo, a investigação e a problematização sobre a realidade 

figuram como pontos de partida, porém nesse período, a Pedagogia Tradicional, 

fragmentada e diretiva, prevalecia em grande parte das escolas, passando a misturar-

se com a Pedagogia Tecnicista, que ao ter seu desenvolvimento fortemente marcado 

pela imposição de programas internacionais diretamente ligados à uma formação de 

mão-de-obra, encontradas na estrutura dos currículos das escolas, criaram obstáculos 

à formação de sujeitos críticos reflexivos.  
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2.1.3. A Arte-Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (PCN-Artes) 

e a expansão dos Movimentos de Artes: década de 1980 e 1990. 

 

A partir da década de 1980, quando o regime ditatorial começa a arrefecer e as 

liberdades individuais foram sendo reconquistadas, ainda que timidamente, constitui-

se o movimento Arte-Educação, com a ampliação de debates sobre educação e a 

valorização do professor, incluindo a formação de profissionais educadores que 

trabalhavam na área, como pesquisadores, pedagogos, licenciados, coordenadores 

de escolas e professores de Artes, por meio de Congressos Nacionais e Internacionais 

sobre Arte e Educação.  

As lutas e forças no campo do ensino das Artes, nos anos 1980, deram origem 

a diversos grupos e instituições, entre elas a Associação Nacional de Pesquisadores 

em Artes Plásticas (ANPAP), Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), 

Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas (ABRACE) e 

Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB). Esta última, criada em 1987, e todas 

fortalecendo as discussões em meio à crise deflagrada pela LDB/EN de 1971 

(BRASIL, 1971). 

Todos esses movimentos, ao longo de 10 anos, motivaram a implantação de 

uma nova LDB/EN, a lei de Nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), já em pleno regime 

democrático, fruto de lutas sociais por eleições diretas e maior participação social nos 

destinos da Política brasileira. É pertinente ressaltar, neste ponto, que a LDB/EN Nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), também resulta da significativa alteração do status que a 

Educação e a Cultura ganharam com a CF de 198830 de feitio democrático, tendo se 

preocupado com a educação como bem público e direito (de todos).  

Nota-se, também, que a Constituição Federal de 1988 é a primeira a incluir, 

paralelamente à educação, tratamento privilegiado a cultura. Outro tema importante 

trazido pela referida CF foi a proteção e a valorização da cultura indígena e africana, 

até então marginalizadas.  

 
30 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm Acesso em: 
01/08/2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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Ainda que não estejamos tratando aqui propriamente de ensino, entendemos 

que não há como negar que os campos da Educação e da Cultura são afins e que o 

ambiente propício ao desenvolvimento de um favorece o outro. E em se tratando do 

ensino das Artes, com maior razão, é inegável o vínculo entre essas duas áreas no 

âmbito das Políticas Educacionais, as quais são tratadas sequencialmente na 

Constituição Federal de 1988.  

Foi esse, portanto, o contexto constitucional que precedeu a LDB/EN Nº 

9.394/96, com o intuito de estimular o desenvolvimento cultural do estudante, 

expresso no art. 26, parágrafo 2º: “O ensino de arte constituirá componente curricular 

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

desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996).  

Isso representaria uma disciplina de igual valor com relação aos conhecimentos 

e aprendizagens das demais disciplinas curriculares, porém entendemos que a 

mesma seguiu marginalizada e ainda numa formação superficial, pois a estrutura que 

daria base para a valorização do aprendizado das Artes, nas escolas, não foi alterada. 

Um ano depois da promulgação da LDB/EN Nº 9.396/96, foram editados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Artes - PCN (BRASIL,1997), numa tentativa de 

unificar conteúdos para a educação básica e para tentar sanar as dificuldades que 

vinham enfrentando os professores do ensino das Artes Visuais, que eram (e ainda 

são) formados em uma das linguagens artísticas, mas, por obrigatoriedade, 

desenvolvem nas aulas as outras três linguagens que, geralmente, não dominam 

(BARBOSA, 2012b). 

Embora não fossem obrigatórios, os PCNs serviriam como norteadores para o 

trabalho de professores, coordenadores e diretores, porém sem oferecer a formação 

concreta desses profissionais. O tom assumido pelo PCN-Artes revela essa 

afirmação: 

Cabe aos professores balancear, nos seus projetos, conteúdos dos diversos 
tipos, recortando quantidades factíveis no cotidiano dos projetos escolares, 
buscando ensiná-los em profundidade e a variedade de acordo com cada 
realidade escolar (BRASIL, 1997, p.46). 
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Assim, a qualidade de um sistema educativo, a nosso ver, não depende da 

existência de orientações legais, pois se corre o risco de gerar acréscimos 

inapropriados aos programas adotados, comprometendo o ritmo de aprendizagem dos 

conteúdos devidos. Importante lembrar que as orientações legais são orientações 

gerais e não têm a função de engessar e padronizar formas de ensinar e aprender 

nas escolas, considerando a autonomia relativa de cada unidade escolar, por meio do 

compromisso com o trabalho coletivo e a responsabilidade de construções dos 

Projetos Políticos-Pedagógicos.  

A crítica que fazemos aos PCNs-Artes é que, ao apresentar as quatro áreas 

(Música, Artes Visuais, Teatro e Dança), na tentativa de ajudar a reorganizar as 

aprendizagens, diante da lacuna existente na formação do professor, precisaria de 

uma ampla reforma educacional que integrasse tais linguagens de forma educacional 

e não como atividade obrigatória, como se caracterizava (e ainda permanece dessa 

forma). Tais reformas, igualmente necessitariam ser acompanhadas por várias 

mudanças estruturais, não só na escola, mas na formação do professor, na sociedade 

envolvida e no contexto histórico vivenciado. 

A deficiência de explicação, reflexão e compreensão das novas diretrizes gerou 

uma colcha de retalhos, fragmentando o ensino e a própria formação do professor de 

Artes, pois a incompreensão dos objetivos e das práticas utilizadas promoveu o 

desenvolvimento de competências no sentido de apropriação de uma determinada 

técnica e/ou habilidades que envolviam somente o bom manuseio das práticas 

oferecidas.  

Outro item que vale observar, é que não houve adequação dos PCNs às 

realidades locais, deixando carências de orientação didáticas relativas ao tratamento 

de novos temas e abordagens do ensino, tornado assim, os conteúdos, para 

determinados locais, sem sentido. Sendo assim, compreendemos que só transpor os 

conteúdos expressos nos PCN – Artes, terminou fragilizando, ainda mais, o 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem, que entendemos ser 

fundamental para a educação.  

Sintetizando, o PCN foi criado como um material sistematizado que tinha por 

finalidade a instrumentalização didática e, por consequência, a simplificação da 
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operacionalização das atividades que são desenvolvidas nos livros didáticos. 

Segundo Amorim (2008, p.182), “as publicações didáticas permanecem em uma 

antiga concepção de ensino, que crê ser suficiente a transmissão e memorização dos 

conteúdos para efetivar-se o processo formativo”. Percebemos que muitas apostilas 

têm a finalidade ideológica de inviabilizar as ações e subsídios, tanto dos professores 

especialistas como dos educandos, para que possam trabalhar com a mesma 

competência exigida para todas as áreas do projeto curricular.  

Desta forma fica claro que a formação do professor de Artes e do próprio 

profissional atuante vai ficando, cada vez mais, às margens do ensino e das 

aprendizagens, cabendo ao professor a transmissão de conteúdos (a prática 

desvinculada da teoria e da crítica). 

Identificamos, no período da década de 1980 o desenvolvimento da Pedagogia 

Histórico-Crítica, que tem a marca de Demerval Saviani com a ampliação de debates 

sobre educação e a valorização do professor, a formação de profissionais educadores 

(pesquisadores, pedagogos, licenciados, coordenadores de escolas e professores de 

Artes) – sobretudo pela existência de meios de interlocução como eventos nacionais 

e internacionais sobre Arte e Educação. 

A Pedagogia Histórico-Crítica tem como pressuposto a realidade histórica como 

ponto de partida dos conhecimentos formativos e seus estudos são embasados no 

exercício e na lutar dos educadores pela superação de uma formação hegemônica e 

limitada que Saviani (2018, p.43) aponta como “A contradição da política educacional 

atual, em que a proposta de base é, a meu ver, populista, e a proposta de cúpula, em 

ralação à pós-graduação, é elitista”, definindo quem domina e quem é dominado pela 

educação. Segundo o autor “o dominado não se liberta se ele não vier a dominar 

aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é 

condição de libertação”. Entendemos com isso, que, a conscientização histórico/crítica 

é primordial para a transformação educacional” (SAVIANI, 2018, p.45). 

Observa-se dessa forma, a continuidade em grande parte dos currículos das 

escolas, a Pedagogia Tradicional e Tecnicista e a presença do interesse do setor 

privado da educação, com a orientação do desenvolvimento de competências 



89 
 

 
 

profissionais estipuladas por organismos internacionais, entre eles, a Organização 

para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico - OCDE (FREITAS, 2018).  

 

2.1.3.1. As competências nas orientações legais: década de 1990. 

  

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e em outros documentos 

internacionais da educação básica, está instalado um conjunto de competências que 

tem relação com o cumprimento de aptidões, que vem de encontro ao verdadeiro 

significado do termo competência educacional (BRASIL, 2018).  

 A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

formou, no início da década de 1990, um grupo para a Definição de Seleção de 

Competências o (DeSeCo), por meio dos resultados apontados pelo Programa 

Internacional para Avaliação de Estudantes (PISA) fixando assim competências 

básicas para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, assim como para a ‘cidadania 

ativa’, a ‘inclusão social’ e o ‘emprego’. São elas: Comunicação na Língua Materna; 

Comunicação na Língua Estrangeira; Competência Matemática; Competência básica 

em Ciências e Tecnologia; Competência Digital; Aprender a aprender; Competência 

interpessoal; Competência cívica; Expressão Cultural e, por fim, o Espírito 

empreendedor, caracterizando assim funções para cumprir tarefas (Competere e não 

Competentia). 

Nesse sentido, percebemos que, tanto na BNCC como na Base Nacional 

Comum de Formação de Professores (BNC-Formação), seguem as determinações da 

OCDE, mas com outros termos. As “Competências Gerais” para a educação básica 

são definidas como: “a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2019), na qual os termos “valorizar”, “utilizar”, 

“exercitar”, “identificar”, ‘nomear”, “representar”, “selecionar”, são empregados e 

distribuídos nas 10 competências a serem desenvolvidas, por obrigatoriedade, na 

apropriação do conhecimento.  
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Ao contrário do que compreendemos como desenvolvimento de um sujeito 

social, cujas palavras deveriam estar associadas ao “conhecer”, “compreender”, 

“investigar”, “refletir”, “apreender”; pois são ações norteadoras de um conhecimento 

mais instigante, curioso e de abrangência universal.  

Diferentes entidades como a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) e a Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação (ANPED), apresentam críticas à formação de professores 

com base em competências e habilidades que reduzem e minimizam conteúdos e 

conhecimentos; a adequação automática da formação docente à BNCC; a adoção de 

material didático previamente estabelecido; o fortalecimento de avaliações nacionais 

em larga escala; a desvalorização de experiências em espaços não escolares; a 

concepção redutora do processo de alfabetização e do papel da escola31.  

Dessa forma, entendemos que a BNCC, assim como a BNC-Formação são 

diretivas e impositivas quanto aos conhecimentos que foram definidos por um conjunto 

de “especialistas” que têm, como princípio, uma educação básica para todos os 

brasileiros, que, parece-nos, ser voltada para o mercado econômico/educacional e 

não para a integração do cidadão contemporâneo (MORAN e VIVERET, 2015) e para 

seu local de reconhecimento cultural.  

As competências implantadas sobre as bases, supracitadas, leva-nos a 

entender o porquê e o como na BNCC e na BNC-Formação apresenta-se no campo 

educacional atreladas às políticas/econômicas. Nesse sentido, essas bases ao 

 
31 Sobre esse tema, várias entidades se manifestaram contrariamente, entre elas a Associação 
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), que segundo o Manifesto – FNPE 
de 16/07/2202 ao discutir a linha do estreitamento da formação e do atendimento dos interesses da 
iniciativa privada “foi aprovada uma ‘Base Nacional Comum Curricular’ que exclui temas sociais 
importantes (como gênero e a identidade de gênero), buscando padronizar e engessar o currículo e, 
ademais, não considerou as posições dos profissionais da educação, de famílias, de comunidades 
escolares e de estudantes.” (ANFOPE, 2020, p.9). Disponível em:  http://www.anfope.org.br/wp-
content/uploads/2020/09/2.-Manifesto_FNPE-2020_07_16.pdf Também amplamente discutida pela 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), por meio de publicações 
como o documento que expõe, detalhadamente, ações e o posicionamento da entidade sobre a BNCC 
– conforme segue: “na contramão de um currículo que garanta o direito à Educação, a BNCC em debate 
articula-se com outros modelos de reformas curriculares de diferentes países que endossam a 
proposição de um currículo comum que se alinha à possibilidade de “gerenciamento” do desempenho 
docente e discente” (ANPED, 2017, p.16). Disponível em:  https://www.anped.org.br/news/documento-
expoe-acoes-e-posicionamentos-da-anped-sobre-bncc  Acesso em: 31/05/2021. 

http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2020/09/2.-Manifesto_FNPE-2020_07_16.pdf
http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2020/09/2.-Manifesto_FNPE-2020_07_16.pdf
https://www.anped.org.br/news/documento-expoe-acoes-e-posicionamentos-da-anped-sobre-bncc
https://www.anped.org.br/news/documento-expoe-acoes-e-posicionamentos-da-anped-sobre-bncc
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incorporarem as competências, mostram limites – de acordo com Cury, Reis e Zanardi 

(2018): 

Observamos como principais limites as evasivas quanto à formação de 
professores, a pouca clareza quanto aos recursos para o financiamento e 
efetivação de uma base nacional democrática, federativa e diferenciada. 
Observamos ainda a pouca participação de crianças e jovens nas definições 
da BNCC, a dissimulação de um processo de elaboração da BNCC 
falsamente democrático quando, na realidade, foi parcial, não acolhedor as 
críticas e os debates em paralelo a sua elaboração (CURY, REIS E ZANARDI, 
2018, p.15).  

 

A cultura, os costumes e a moral são frutos gerados por essa composição. Num 

país grandioso como o Brasil, cada região apresenta especificidades, existindo vários 

Brasis dentro do Brasil, com costumes diversos, culturas distintas e moral específica 

em cada local. Como nos lembra Rios (2011, p.31), “cada sociedade possui seu ethos, 

ou se compõe de um conjunto de ethos, jeitos de ser que conferem um caráter àquela 

organização social”. Assim, cada sociedade tem medidas para seus valores como, por 

exemplo, o valor estético que é construído por meio de conceitos edificados 

socialmente.  

As sociedades, em geral, constroem um determinado tipo de beleza a cada 

tempo histórico e, também, por interesses enraizados em determinadas sociedades. 

A extensão das competências ligada diretamente às políticas da educação, abarcando 

a estética e o conhecimento histórico da sociedade, vêm transformando os cidadãos 

em seres consumidores em potencial na qual os padrões de beleza se estabelecem 

conforme o mercado. Por isso existem determinadas belezas e determinados 

comportamentos como ideologia.  

Observamos que a característica que determina a estética docente vem se 

constituindo, na prática do professor, como moldes para formar sujeitos com 

características dominadas pela política do mercado educacional e esse 

direcionamento mercadológico parece estar de acordo com as intenções de um 

determinado conhecimento estipulado por orientações legais como a BNCC e a BNC-

Formação de Professores. 

Fazendo um percurso histórico da educação escolarizada, por meio da Base 

Curricular Nacional - BCN, das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
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LDB/EN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) e, mais recentemente, 

pela BNCC (2018) e pela Base Nacional Comum de Formação de Professores (BNC-

Formação de Professores, 2019) compreendemos que os conceitos de competência 

e habilidade, envolvidos numa Pedagogia Tecnicista, parecem em expansão, 

formando indivíduos voltados para o mercado de trabalho, e não é qualquer trabalho, 

é um trabalho que pode ser lucrativo para as grandes organizações empresariais, 

como os conglomerados econômicos e o mercado financeiro. 

As DCN/CP Nº2/2002 (BRASIL, 2002) embasada nas Pedagogias Tecnicista e 

Tradicional que, vigorou entre 2002 até hoje, com a implantação da DCN/CP Nº2/2019 

e com a BNCC, somente com pequenas modificações (carga horária por exemplo), 

continuou ampliando as diretrizes voltadas para o produtivismo e o tecnicismo. No 

meio dessa abordagem surgiu a DCN/CP Nº2/2009 (BRASIL, 2009) e a DCN/CP Nº 

2/2015 (BRASIL, 2015) vindo ao encontro das Pedagogias Libertadora e Histórico-

Crítica que valorizam o desenvolvimento reflexivo, contextualizado e histórico da 

formação do profissional professor. Detalharemos esses documentos citados mais à 

frente. 

Essas mudanças educacionais, mesmo que não efetivadas nas leis atuais 

(Pedagogia Libertadora e Pedagogia Histórico-Crítica) fundamentam e mostram a 

esperança de uma transformação educacional, na qual se valoriza especialmente as 

Artes que são movidas pelas sensibilidades, emoções, dúvidas, críticas e acima de 

tudo, autonomia, o que tanto a Pedagogia Tradicional como a Pedagogia Tecnicista 

não oferecem. Nessa perspectiva necessita-se enxergar e compreender o contexto 

histórico da profissionalização docente em Artes que vem se consolidando, cada vez 

mais, precariamente. 

 

2.2. A organização curricular dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais: 

tensões no campo do currículo da formação dos professores de Artes. 

 

A cada dia se mostra mais necessário o desenvolvimento de projetos 

curriculares organizados numa perspectiva aberta e, de fato inovadora, com vozes 
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que se oponham ao autoritarismo cada vez mais presente no cenário educacional. 

Para compreendermos as tendências que influenciam e prevalecem atualmente, 

apresentamos um breve histórico sobre as concepções de currículo. 

Currículo significa um conjunto organizado e sistemático de conhecimentos e 

práticas a serem realizados em tempo corrido, numa instituição de educação, porém, 

ao longo da história diferentes concepções de currículo marcaram decisões de 

racionalizar, criticar e propor caminhos para adequá-lo às exigências econômicas, 

sociais e culturais de cada época. 

Entendemos que um currículo envolve temas e debates (que implicam em 

conceitos e concepções que não são neutros) que se traduzem em disputas nesse 

campo – tanto interna como externamente às instituições de ensino – pois a qualidade 

da educação e da cultura desenvolvida no chão da escola vai ganhando significado à 

medida que se traduzem em códigos o ensino e as aprendizagens. A questão da 

pesquisa está ligada ao currículo na busca do entendimento da organização curricular 

de cursos de Licenciatura. 

Assumimos a concepção de currículo como política cultural, em permanente 

construção e como instrumento de socialização humanizadora. Sabemos que nesse 

campo existem muitas tendências e concepções, desde a tradicional como a tecnicista 

que visam uma educação única e globalizada de forma homogeneizada, como 

perspectivas curriculares de estudos com base crítica e pós-crítica, na qual partem de 

estudos histórico/críticos visando uma transformação qualitativa do processo 

educacional. 

 O currículo como construção sócio/cultural, segundo Sacristán (2000, p. 58) 

necessita “partir de elementos básicos para entender a cultura na qual se vive” e na 

qual o estudante possa, ao se localizar, se conscientizar e se posicionar no mundo, 

isto é, ao perceber a historicidade cultural como princípio do desenvolvimento 

humano, o sujeito se posiciona, encontrando o seu eixo histórico, um caminhar seguro 

de que, ao fazer parte da estrutura humana podem-se transformar caminhos 

diferentes do que se está vivendo, questionando suas divergências.  
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Entre os séculos XV e XIX, na transição do regime feudal para a sociedade 

capitalista, aconteceram - nas dimensões da realidade social política, econômica e 

ideológica - transformações que influenciaram o sistema educativo, na qual a intenção 

passou a ser a de formar um homem necessário para uma nova sociedade ocorrendo 

assim, a passagem do ensino individualizado para as escolas organizadas em 

classes. Segundo Manacorda (2010), no século XIX com o crescente processo de 

industrialização e divisão do trabalho, a formação dessas escolas divididas em 

classes, levaram as teorizações sobre currículo a se situar. 

 A partir do início do século XX, nos Estados Unidos, dentre vários autores, 

Franklin Bobbit (1876-1956), elabora o primeiro tratado de currículo educacional, 

estruturando e respondendo a uma nova necessidade econômica de especialização, 

fundamentando-se nos princípios da Administração Científica. O crescimento da 

economia acelerou a produção padronizada e em série para o consumo de massa, 

definindo a relação entre o controle social e a estrutura do currículo, marcado pelo 

taylorismo, concebido como um modo de organização racional do trabalho, (Frederick 

W. Taylor) e pelo fordismo concebido pela reconstituição do trabalho em sequência 

numa ordem lógica e simples da divisão de tarefas. Segundo Apple (1982, p.106) “o 

interesse dos primeiros teóricos a estruturem o currículo estava na preservação do 

consenso cultural e, ao mesmo tempo, em destinar aos indivíduos ao seu ‘lugar’ 

adequado numa sociedade industrial interdependente”.  

É neste contexto que se apresentam no campo do currículo a hierarquização, 

o currículo composto por disciplinas fragmentadas e estanques com ênfase no 

conhecimento científico como verdade absoluta, com o objetivo de se alcançar a 

prática pedagógica de forma operacional.  

Em contraponto, já no período da década de 1960, duas vertentes de pesquisa 

sobre currículo foram se delineando: a primeira parte do currículo com ênfase nas 

experiências de lutas da classe trabalhadora, a “Educação e participação comunitária” 

(FREIRE, 2001), ganhando assim, complexidade nos anos decorrentes e a da 

pedagogia crítica, com estudos enfatizando os conteúdos, partindo do pressuposto de 

que a emancipação da classe trabalhadora, dentre outras formas, decorre do domínio 

de sua herança cultural (GRAMSCI, 1891-1937).  
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Por tais razões faz-se necessário estudar sobre as organizações curriculares, 

pois ela envolve e explicita direta ou indiretamente pressupostos ideológicos. As 

diferentes vertentes estudadas no campo do currículo possibilitam diálogos possíveis 

entre as tendências e as escolhas. Os estudos de currículo numa perspectiva 

histórico/crítica levam a uma reflexão mais aprofundada sobre o processo de 

construção e o desenvolvimento de identidades culturais – que são os estudos 

culturais do currículo.  

Em meados da década de 1970, estudiosos na área de currículo, cultura e 

ideologia, buscavam seus fundamentos na Teoria Crítica, trazendo novas 

compreensões sobre a escola capitalista e os embates entre capital e trabalho, 

discurso e poder. Com base nos princípios filosóficos da Escola de Frankfurt, 

(desenvolvidos no Capítulo I) na luta contra a hegemonia cultural e a favor de uma 

transformação curricular que valorizasse as Artes na formação humana que, segundo 

Silva (2016, p.29), “o importante não é desenvolver técnicas de ‘como’ fazer o 

currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o 

currículo ‘faz’”, privilegia-se a subjetividade, presentes em símbolos e signos do 

cotidiano social. 

A definição de um determinado currículo implica na descrição de funções 

concretas da escola em um momento histórico/social – que conta com organização 

própria e na constituição de um currículo, que nunca é neutro (SACRISTÁN, 2000; 

ARROYO, 2011; APPLE, 2017), ao escolher determinados conhecimentos voltados 

ao ensino/aprendizagem (e que muitas vezes, além da dimensão educacional, 

envolve a econômica).  

Arroyo (2011, p.13) afirma que “na construção espacial do sistema escolar, o 

currículo é o núcleo e o espaço central mais estruturante da função da escola. Por 

causa disso é o território mais cercado, mais normatizado.” A compreensão aqui 

empregada de currículo é de um processo contínuo de apropriação de conhecimentos 

históricos, envolvendo conhecimentos já construídos no passado, conscientizando e 

transformando, no presente, os próximos caminhos a serem percorridos pela escola 

e sociedade.   



96 
 

 
 

Defendemos, assim como Sacristán (2000) que o currículo é uma práxis (teoria 

e prática) formativa, dialógica, crítica, em movimento, e não um objeto estático, 

fragmentado por um modelo pré-estabelecido de pensar a educação. O autor afirma 

que “o currículo é uma prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, entre 

agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que 

o modelam.” (SACRISTÁN, 2000, p.16).  Traduzimos currículo como um campo 

político-pedagógico que abre espaço na construção permanente de novos saberes, a 

partir dos já produzidos.  

O pensamento sobre a área curricular no Brasil, por décadas, foi marcado pela 

linearidade do conhecimento, construído com bases em correntes filosóficas de 

pensamentos burgueses (europeu e posteriormente americano) e com viés 

funcionalista, vindos de teorias tradicionais e tecnicistas. Porém, segundo Lopes e 

Macedo (2002, p.13), “na década de 80, com o início da redemocratização do Brasil e 

o enfraquecimento da Guerra Fria, a hegemonia do referencial funcionalista norte-

americano foi abalada.” A partir desse período (décadas de 1980 - 1990), estudos e 

pesquisas sobre uma nova forma de ver o currículo, compreendido em um contexto 

político/social, como as teorias progressistas, histórico/crítica, ganharam força.  

Se levarmos em consideração que a sociedade brasileira é desigual, a 

educação torna-se um aparelho a serviço de grupos hegemônicos.  Assim, discutir 

currículo exige reflexões em torno dos interesses hegemônicos em diferentes épocas, 

refletindo a partir de referências teóricas que criticam e mostram esses interesses, 

pois esse exercício, além de ser uma necessidade contemporânea faz parte de uma 

educação comprometida com processos de desenvolvimento social e, portanto, de 

desenvolvimento humano.  

Apple (2017, p.183) vai além quanto à transformação do currículo - partindo de 

uma reflexão sobre a “democracia densa” (as intenções democráticas estabelecidas 

por determinados grupos) - entendendo que “uma nova concepção epistemológica 

sobre o que também conta como conhecimento” é importante e necessária porque 

nos faz questionar sobre o que estamos considerando como conhecimento hoje. Com 

base nessas reflexões perguntamos: o que, de fato, é importante para o 

desenvolvimento humano? Qual sociedade está sendo formada atualmente e sobre 

quais bases? 
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Para se avançar em direção a elaboração de propostas curriculares e a 

construção de instituições formativas mais sensíveis aos apelos de emancipação 

humana, depende do reconhecimento histórico de conexões entre as transformações 

no mundo do trabalho e as concepções de currículo de uma cultura hegemônica e 

ideológica.  

As políticas que envolvem as organizações curriculares, como as diretrizes que 

os conteúdos curriculares necessitam observar no campo conflituoso da produção de 

culturas, o papel das instituições de ensino e os impactos que o conhecimento 

científico, tecnológico e de comunicação exercem nos processos de planejamento, 

concepções de conhecimento e aprendizagem (quais? como? por quê? para quê?) 

para o desenvolvimento humano, dentre outras, são temas que podem levar à 

reconstruções no universo social da educação, por meio de um currículo histórico-

crítico, no qual o professor possa, com autonomia e responsabilidade, desenvolver 

com os estudante a consciência de exercer sua cidadania de forma crítica e 

participativa. Segundo Saviani (2018): 

Impõe-se a tarefa de superar tanto o poder ilusório (que caracteriza as teorias 
não críticas) como a impotência (decorrente das teorias crítico-
reprodutivistas), colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta 
capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado 
(SAVIANI, 2018, p.25). 

 

No campo da organização curricular dos cursos de Licenciaturas em Artes, 

notamos que um ponto nevrálgico se encontra na base do currículo tradicional, isto 

porque há a intenção de desenvolver ideias artísticas como algo a ser atingido visando 

o pronto e acabado (o produto), sem dar a devida importância se o processo de 

desenvolvimento do olhar artístico fundamenta-se em bases educacionais.  

Acreditamos que o currículo tradicional ainda ocupa um lugar significativo na 

vida docente e discente, pois as leis educacionais e os currículos derivados destas 

estão imbuídos de avaliações competitivas e conhecimentos fragmentados, entre 

outros (SILVA, 2016). 

As tensões curriculares aparecem, principalmente, nas atividades de 

planejamento, pois é neste exercício, entre intenções e ações, que o plano do currículo 
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se efetiva como guia de produção de uma realidade socioeconômica direcionada para 

cumprir objetivos educacionais determinados.  

Nas palavras de Hernández (2000, p.30), “as disciplinas escolares são o 

resultado da alquimia que a instituição escolar exerce sobre os saberes culturais”, 

porém, parece estar na contramão da maioria dos currículos atualmente 

desenvolvidos no Brasil, na medida em que a composição de um Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC) é fruto de ideais de formação, tanto do sujeito como do profissional e 

não de uma construção social transformadora de sujeitos emancipados e para isso, 

entendemos que a revisão de um PPC deve ser contínua, no que se refere aos 

conteúdos desenvolvidos em sala de aula em conjunto com a organização da política 

da Instituição de Ensino Superior.  

Porém, a experiência, como professora no ensino superior, levou-nos a 

perceber que a maioria dos PPC são precariamente (ou superficialmente) alterados. 

Sendo assim, como pode-se colocar em prática uma mudança, se sempre se dá voltas 

no mesmo lugar? 

Corroboramos com o exposto uma experiência de caráter pessoal: a 

pesquisadora participou da revisão do PPC de um curso de ensino superior 

(bacharelado) no qual foi pedido aos docentes somente a atualização bibliográfica de 

suas disciplinas, sem alteração nos conteúdos e ementas. Ora, como pode haver 

atualização das fontes bibliográficas, sem atualização/alteração dos conteúdos?  

A própria estrutura curricular disciplinar, da maioria dos cursos de nível superior 

(bacharelados e licenciaturas), já não mais condiz com os conhecimentos que estão 

disponíveis, atualmente, em diferentes fontes de busca (Internet, livros, blogs, entre 

outros). Mais do que instruir, trata-se de ensinar a buscar e expandir as fontes de 

conhecimento e não as reduzir, o que provoca a ausência de pensamentos 

renovadores. Nas palavras de Sacristán (2000, p.9), “não tem sentido renovações de 

conteúdos sem mudanças de procedimentos e tampouco uma fixação em processos 

educativos sem conteúdos de cultura”. 

É certo que necessitamos, urgentemente, de renovações, de reformulações 

curriculares e que não sejam mais uma, mas que apresente um novo sistema 
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curricular, pois as instituições de ensino estão fechadas em si mesmas e “o ponto de 

partida para a construção do conhecimento curricular é a(s) cultura (s) das próprias 

comunidades, não apenas em termos de conteúdo, mas também de perspectiva”. 

(APPLE, 2017, p.183).  Assim, caberia às instituições de ensino superior dedicar-se 

mais ao diálogo das necessidades que existem entre a formação do profissional, as 

carências sociais e o que podem oferecer para solucionar e promover uma base de 

conhecimentos, de forma permanente. 

A reestruturação de um Projeto Político Pedagógico (PPC) pode se adequar a 

conceitos primordiais e básicos como a reflexão/crítica, a ética e a estética, na qual 

acreditando num conjunto variado de perspectivas que questionem os princípios e os 

pressupostos de pensamentos tradicionais possam, ao mesmo tempo “estar 

indissociavelmente ligadas a um tipo de sociedade” (SILVA, 2016, p.111), mas que, 

sem essa visão auto/crítico/reflexiva não avançará para mudanças efetivas na 

Educação.  

Sabemos que as mudanças curriculares não são tarefas simples, pois ainda 

sofremos muitas influências da intencionalidade criada pela Ditadura Empresarial 

Militar, cuja finalidade era (e ainda é) de minimizar o potencial de pensamento crítico 

e de expressão dos sujeitos, pulverizando a criticidade artística por meio de uma 

formação tecnicista do professor.  

Convém relembrar que a Educação Artística, apesar de ser implantada, 

originalmente, como uma atividade obrigatória, não era concebida como uma 

disciplina essencial à formação. Sem valor para o desenvolvimento humano e 

direcionada a um trabalho específico, com intencionalidades mecânicas, o curso de 

licenciatura em Educação Artística, à época, gerou uma construção desmantelada de 

formação docente de processos instrumentalizadores e de técnicas aplicadas. 

Infelizmente, vemos que a instrumentalização, ainda hoje, está presente em propostas 

de reformas curriculares sugeridas e financiadas por empresas que comercializam 

insumos tecnológicos (ADRIÃO, 2018). 

Apesar da LDB/EN 9.394/1996, no artigo 26, incluir a obrigatoriedade do ensino 

de Arte, o texto não deixava claro quem deveria ensinar artes na escola e a que nível 

de conhecimento e especificidade. Apesar de uma clara evolução sobre o ensino das 
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Artes, os PCNs-Artes colocam o professor especialista diante de um problema, pois, 

formado em uma única linguagem artística, não consegue dar conta de tudo que é 

pedido na disciplina.  

Para melhor ilustrar o exposto, diante desse oferecimento polivalente das Artes, 

exemplificamos com outra experiência pessoal docente em um curso de Pedagogia, 

ministrando a disciplina “Metodologia e técnicas do ensino das Artes e da música”, a 

pesquisadora, especialista em Artes Visuais, não tinha o conhecimento e a 

confiabilidade necessárias para ministrar os conteúdos pertinentes à linguagem da 

música. Para oferecer um material substancial e significativo do universo musical aos 

estudantes sempre convidava um músico profissional para trabalhar com os 

conteúdos específicos e remunerava-o com recursos próprios, nas horas-aula 

respectivas.  

Para a pesquisadora, apesar das perdas financeiras, era o que melhor poderia 

fazer diante de tal situação, uma vez que não tinha formação nessa específica 

linguagem. Para o docente especialista de Artes Visuais, que tem a obrigatoriedade 

de desenvolver as quatro linguagens artísticas em sala de aula, em cursos de 

Licenciatura, quando existem essas disciplinas, o que se constata é um ensino diluído 

em práticas com métodos e conteúdos aplicados sem tempo de reflexão, sob uma 

base teórica pouco pesquisada e com características superficiais, distanciando-o da 

possibilidade de reconhecer-se como profissional de Artes e de criar a sua própria 

história e percurso formativo.  

Cremos que para se efetivar uma formação compromissada e conhecedora da 

linguagem artística, cuja vivência possa ser crítico/reflexiva, é necessário que o 

discente, futuro profissional, se envolva e saiba sobre o contexto escolar no qual vai 

atuar dando sentido e significado ao conhecimento por meio das Artes. Por isso é de 

suma importância, criar e valorizar programas de estágios supervisionados cujo 

objetivo seja o de vivenciar a sua profissão enquanto está se formando docente, pois 

entendemos que é nos processos de estágios que podem ser iniciadas a práxis 

formativa, independente das especificidades.  

Concordamos com Lima e Aroeira (2011, p.119) ao afirmarem que “quando o 

estágio supervisionado é fundado na práxis assume importante contribuição na 
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produção de saberes por futuros professores, referenciando a reflexão como meio de 

redimensionar e ressignificar a prática”. 

No mundo contemporâneo e complexo, no qual os conhecimentos e as 

aprendizagens vêm de diversas fontes, surgem propostas de que se dizem inovadoras 

de organizações curriculares flexíveis e reflexivas, mas que, ao manter padrões 

fragmentados, diretivos, hegemônicos, só mudam de nome e não transformam 

substancialmente. Segundo Morin (2015, p.10) “ignorâncias, cegueiras e perigos têm 

um caráter comum resultante de organização do conhecimento, incapaz de 

reconhecer e de aprender a complexidade do real”.  

Assim, afirmamos o nosso posicionamento da existência de um currículo em 

cursos de Licenciatura em Artes que, em sua estrutura, de preferência, não tenha 

amarras disciplinares e que aborde, com respeito e criticidade, a realidade 

sociopolítica, econômica, cultural e histórica do país, podendo ser oferecidas por meio 

de um estágio supervisionado e participativo. Um lugar no qual os professores tenham 

autonomia, consciência e possibilidades de desenvolvimento intelectual para pensar 

e refletir sobre a sua posição e práticas diante de discursos, em geral esvaziados de 

sentido, oferecidos pelas políticas educacionais. 

Vejamos o caso das divulgações oficiais presente no Portal do MEC32, no link 

“Seja um professor” (BRASIL, 2018), para demonstrar como os discursos se 

estabelecem a respeito da formação de professores.  O Portal oferece um acesso 

(link) que apresenta como se constitui a formação de um professor especialista, para 

atuar na educação básica: o “Seja um Professor” - que orienta sobre a habilitação do 

profissional que se licenciará em Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, 

Ciências Biológicas, Artes Visuais, Pedagogia, entre outros. 

Sobre o curso de Artes Visuais, identificado na área II - Comunicação e Artes, 

referencial de Artes Visuais (modalidade licenciatura), cuja carga mínima é indicada 

com 2.400 horas/aula (diferente da Resolução CNE/CP Nº2/2002 de 2.800 horas/aula) 

mostra um perfil (esperado) do profissional: 

 
32 Portal do MEC “SEJA UM PROFESSOR”. Disponível em:  http://sejaumprofessor.mec.gov.br/ Acesso 

em: 27/10/2018 
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O Licenciado em Artes Visuais deve ser educado para a docência de Arte - 
Artes Visuais - em todos os níveis do ensino formal e não-formal, incluindo a 
elaboração de materiais pedagógicos. Deve, também, desenvolver a 
produção, a pesquisa, a crítica e a mediação artístico-cultural nas 
modalidades de arte pública, cerâmica, desenho, fotografia, história em 
quadrinhos, ilustração, home page, vídeo, holografia, computação gráfica, 
escultura, gravura, mural, modelagem, grafite, land art, livro de artista, 
multimídia, instalação, objeto, performance, pintura, arte digital, teoria, 
história e crítica de artes visuais, entre outras (BRASIL/MEC, 2018). 

 

Verificamos já no conteúdo do documento um contrassenso na redação, pois o 

estudante, ao invés de ser educado para as Artes, deveria sim conhecer e apropriar-

se do universo artístico e das suas peculiaridades. Outro aspecto intrigante são as 

múltiplas produções citadas que os futuros professores terão de aprender, o que nos 

parece impossível, em um curso, em geral de oito semestres, a não ser que ocorra de 

forma muito superficial.  

O texto, descrito no Portal, reflete pouco entendimento sobre o que significa 

conhecer e aprender Arte (discurso vazio), pois cada nome citado (por exemplo, a 

ilustração, a escultura) necessita de um longo processo de desenvolvimento para se 

conhecer e compreender o próprio universo de cada área e nesse sentido o 

documento apresenta um discurso convincente, porém vazio de entendimentos sobre 

as artes. 

Um discurso por parte da regulação das leis (currículo), a respeito da expressão 

de que agem com a finalidade de representar e fixar uma ‘realidade’ comprometida 

com as ações, nos mostram elementos de controle social. Hernandéz (2000) nos faz 

refletir:  

Os saberes organizados se constituem com a dupla função de excluir outros 
discursos (ao determinar o próprio) e fixar determinadas práticas sociais 
(legitimando-as com seu discurso). Para esse efeito regulador, contribui a 
aura da qual se dotam as disciplinas ou determinadas práticas sociais, como 
acontece com a que abriga sob o amplo guarda-chuva da arte, e que, no caso 
da educação, toma corpo por meio das decisões oficiais sobre o currículo 
(HERNANDÉZ, 2000, p.63). 

 

Assim, entendemos que os currículos permanecem enfraquecidos diante das 

exigências contemporâneas, ao obedecer aos propósitos de uma Pedagogia 
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Tecnicista, isto é, neotecnicista (PIMENTA, 2000) na qual os cursos de Licenciaturas 

priorizam temas conteudistas e menos conteúdos reflexivos. 

Em síntese a formação do professor de Artes no Brasil passou por poucas 

modificações no que diz respeito às bases curriculares, pois desde quando foi 

oficializado o curso de graduação (a Educação Artística) foi necessário refletir e 

organizar a importância e a relevância das Artes para a educação formal.  

Se repararmos, tanto a Pedagogia Tradicional (fragmentada, direcionada a 

técnicas neoclássicas) como a Pedagogia Tecnicista (que enfatiza a geometria, as 

competências e as habilidades relacionadas a um produto final e não a um processo 

de pesquisa) sempre estiveram juntas e imperando em determinadas épocas, que 

mesmo passando pela Pedagogia Nova (experiências livres), pela Pedagogia 

Libertadora (projetos sociais libertadores) como pela Pedagogia Histórico-Crítica 

(projetos de conscientização vindas do contexto histórico), o ensino das Artes não 

apresentou força suficiente de transformação nas escolas, mantendo a hegemonia 

social/econômica/educacional e cultural, nas Artes, isto é, promovendo e mantendo, 

a força da indústria cultural.   

 

2.3. A produção de conhecimentos sobre formação de professores de Artes: 

revisão bibliográfica. 

 

A Arte, com sua enorme expansividade, possibilita um olhar sensível sobre as 

ações e os objetos do cotidiano, nos predispondo a criação de novos conceitos sobre 

antigas certezas; permitindo-nos observar e refletir sobre a criação e a evolução da 

história do mundo e outras preciosidades. Mediante a esse universo magnífico diante 

da vida, ser professor de Arte se torna fundamental, à medida que, ao ensinar e 

aprender possa provocar no sujeito aprendente, conhecer o mundo, a si, com 

condições de transformá-lo.  

É importante atentar para as particularidades da educação brasileira no que se 

refere às Artes e para os processos históricos que a conformam, pois a realidade do 
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professor de Artes em relação ao seu trabalho, muitas vezes, limita-se a trabalhar em 

escolas, nas quais a arte pode estar longe de ser valorizada. Os professores que, 

precisam trabalhar com conhecimentos específicos que divergem da sua principal 

formação, acabam sofrendo imposições da escola, obscurecendo sua autonomia 

intelectual e profissional. 

Na revisão bibliográfica, voltada para a área da educação33, identificamos os 

conhecimentos produzidos e os principais enfoques teóricos e metodológicos 

envolvidos no debate sobre as licenciaturas em Artes e a formação do professor de 

Artes na atualidade. Optamos por adotar, como fonte de pesquisa, o Catálogo de 

Teses e Dissertações Capes e artigos da Associação Nacional de Pesquisa em 

Educação (ANPED). Os descritores buscados: Formação de professores, Licenciatura 

em Artes Visuais, fazem parte das palavras-chave dessa pesquisa.  

Os documentos coletados foram organizados em dois grupos de acordo com a 

natureza de cada um:  

• Grupo I: encontram-se os artigos publicados nas reuniões anuais da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), de 2011 a 201734, elaborados pelos grupos de trabalhos 24 - 

Educação e Arte (GT24). 

• Grupo II: coletamos documentos no Catálogo de Teses e Dissertações 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES); selecionamos os resumos das dissertações e teses 

relacionadas à formação de professores e licenciaturas em Artes.  

Constatamos que no caso de professores já formados a maioria dos trabalhos 

apresentados trazem práticas docentes em diferentes contextos. Verificamos, 

também, que o tema formação docente, apesar de existir em maior número entre os 

artigos, é pouco discutido com o aprofundamento necessário no campo das Artes. 

 
33 Escolhemos o campo mais geral da Educação, porque além da presente pesquisa pertencer ao um 
Programa de Pós-Graduação em Educação, e entendemos ser uma área que necessita de mais 
estudos. 

34 Não há registros das reuniões referentes aos anos de 2014 e 2016. 
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Identificamos problemas na busca pela nomenclatura Licenciatura em Artes, 

existindo vários títulos para definir esse profissional: Artes Visuais, bacharelado com 

licenciatura, licenciaturas em Artes, ou em Música, ou em Dança, ou em Teatro, entre 

outros, tornando difícil a busca por um curso específico para formar o Professor de 

Artes Visuais que trabalhará na educação básica.  

Encontramos outro agravante nas buscas acadêmicas, pois, para o futuro 

professor de Artes lecionar em escolas de educação básica precisa apresentar, 

obrigatoriamente, habilidades e conhecimentos múltiplos em artes visuais, música, 

teatro e dança; tudo isso inserido numa só disciplina. Tal multiplicidade comprometeu 

o direcionamento da revisão bibliográfica.  

Verificamos que cerca de 70% dos trabalhos apresentados pelas práticas 

analisadas, tem pouca flexibilidade no reconhecimento do processo artístico como 

linguagem de comunicação que, geralmente, são padronizadas pelo currículo 

proposto nas escolas.  

 

2.3.1. Associação Nacional de Pesquisa em Educação – ANPED. 

 

Fundada em 16 de março de 1978, essa associação vem atuando de forma 

decisiva nas principais lutas para o desenvolvimento da educação no Brasil. A 

Associação Nacional de Pesquisa em Educação (ANPED) é uma entidade que se 

destaca pelo incentivo à pesquisa educacional, principalmente para a área da pós-

graduação contribuindo para fomentar a investigação e para fortalecer a formação em 

educação.   

As reuniões e os trabalhos compatíveis com o tema deste estudo foram 

organizados em quadros (apresentados nos capítulos subsequentes), a saber: 

• Quadro 1: 34ª Reunião (2011), tema “Educação e justiça social”. 16 

trabalhos.  

• Quadro 2: 35ª Reunião (2012) tema “Educação, Cultura, Pesquisa e 

Projetos de Desenvolvimento: o Brasil do Século XXI”. 14 trabalhos.  
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• Quadro 3: 36ª Reunião (2013), tema “Sistema Nacional de Educação e 

Participação Popular: desafios para as Políticas Educacionais”. 18 

trabalhos.  

• 37ª Reunião (2015), tema “PNE: Tensões e perspectivas para a 

educação pública brasileira”. Não teve trabalhos relevantes para essa 

pesquisa.  

• Quadro 5: 38ª Reunião (2017), tema “Democracia em risco: a pesquisa 

e a pós-graduação em contexto de resistência”. 20 trabalhos.  

Após a elaboração dos quadros e no processo de análise dos trabalhos 

abstraímos alguns aspectos que relatamos a seguir. 

Identificamos a associação de Dewey35 com artigos que tratavam, direta ou 

indiretamente, com a Arte-Educação, em função de seus estudos sobre a importância 

da experiência discente no processo de aquisição do conhecimento. Todo novo 

conhecimento seria fruto de ações concretas e associações de experiências 

anteriores. A importância do pensamento pedagógico de Dewey, que influenciou e 

vem influenciando várias gerações de professores de Artes, na opinião de Barbosa 

(2011), tem por fundamento a situação real da experiência direta, imediata e primária. 

Porém, entendemos que as experiências são processos para o conhecimento, 

compreendendo que o desenvolvimento humano vai além da experiência prática, 

imediata e primária.  

Encontramos uma quantidade significativa de artigos sobre o ensino das Artes 

na educação básica confirmando a precariedade que envolve a formação do professor 

de Artes e a falta de professores formados em suas áreas específicas (visuais, dança, 

música, teatro), para atuar nas redes de ensino, evidenciando a insuficiência dos 

cursos. 

Os pontos identificados vão desde problemas curriculares até professores de 

licenciatura sem nenhuma formação pedagógica e a respeito deste último deixamos 

uma indagação (infelizmente sem resposta): é possível formar-se professor sem estar 

 
35 John Dewey: filósofo e pedagogo norte-americano; um dos principais representantes da corrente 
pragmatista em educação. Pesquisou a experiência no processo de aprendizagem. 
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submisso aos imperativos de discursos estabelecidos e conhecimentos já montados 

como técnica de aplicação?  

A estética, tema discutido em vários artigos, percebemos uma valorização 

superficial no processo de ensino e aprendizagens. Os conhecimentos relacionados 

à estética são abordados sobre moldes pré-estabelecidos com experimentações 

práticas (técnicas) sem aprofundamento da importância do desenvolvimento estético 

no processo de formação dos estudantes. Nessa pesquisa, buscamos o conceito de 

estética partindo da ideia de que podemos aprender a olhar, a sentir, a ouvir as coisas 

do mundo, percebendo que, dependendo da forma como absorvemos a realidade, 

podemos aprimorar cada vez mais a maneira própria de ver com boniteza o mundo. 

(FREIRE, 1996). 

Em vários artigos analisados percebemos o cansaço subjetivo ao ver a arte 

sendo tratada como um conhecimento sem voz própria; identificamos relatos de 

diferentes eventos científicos e discussões em que muito se fala sobre arte, mas sem 

a presença da Arte, pois a importância da arte para a educação não está no fazer arte 

em si, mas no que por meio da arte se pode aprender. 

Em síntese, percebemos que, em nenhuma das reuniões, os resultados de 

pesquisas apresentados nos artigos mostraram continuidade de argumentação e 

avaliação das experiências ou mesmo se essas pesquisas tiveram evolução. É como 

se sempre os pesquisadores estivessem se perguntando sobre o mesmo tema – sem 

conseguir dar respostas a contento.  

O resultado, desta revisão foi decisivo para fundamentar a questão da presente 

pesquisa e para formular com mais clareza as nossas indagações. As práticas 

isoladas e fragmentadas nos mostram uma lacuna que precisamos preencher, 

refletindo sobre experiências e processos que possam nos levar a transformar o 

universo da Arte para/na educação, reforçando nossa compreensão sobre a 

necessidade de rever, repensar, de modificar a formação de professores para o ensino 

de Artes e o currículo dos cursos de licenciatura em Artes. 
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2.3.2. Trabalhos catalogados na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES.  

 

Buscamos no Catálogo de Teses e Dissertações (Capes), entre os anos de 

2014 e 2018, pesquisas com os títulos: cursos de licenciatura em Artes e formação do 

professor de Artes. 

A primeira busca concentrou-se no título cursos de licenciatura em Artes, cujo 

retorno apresentou um total um pouco maior que um milhão de resultados; refinando 

essa primeira busca para o período desejado por: área do conhecimento em Ciências 

Humanas e concentração em formação de professores, educação, cultura e 

linguagens, educação, conhecimento, linguagem e arte, dentro do programa e área 

de avaliação em Educação, evidenciaram-se 287 pesquisas (261 de Mestrado e 26 

de Doutorado).  

Deste segundo resultado, verificou-se que vários temas não estavam ligados, 

de fato, às licenciaturas em Artes.  Muitos trabalhos referiam-se à área da Matemática, 

Educação Física, dentre outros. E num terceiro processo de refinamento, 

encontramos somente seis que realmente se referiam a nossa área de pesquisa. 

A segunda busca foi realizada sobre o título formação de professores de Artes 

e novamente obtivemos um resultado pouco maior que um milhão, demos 

continuidade ao refinamento especificando dentro do período desejado: área do 

conhecimento em Linguagens, Letras e Artes e Ciências Humanas, Artes 

(concentrado em teorias e processos em poéticas interdisciplinares), Arte 

Contemporânea, Arte e Educação, Artes cênicas, Artes Visuais, Artes Visuais/Música, 

ensino das Artes Visuais, ensino das Artes, música na contemporaneidade, poéticas 

da criação e do pensamento em artes, teoria e experimentação em Artes e teoria, 

ensino e aprendizagem da Arte. Deste processo, obtivemos como resultado 325 

pesquisas (233 dissertações e 92 teses) nos programas de Arte, Artes Visuais, Artes 

Cênicas e Música.  

No terceiro, e último processo de refinamento, encontramos três resultados que 

contemplaram o título buscado. 
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Como síntese da revisão bibliográfica, identificamos que as pesquisas 

direcionadas ao tema de cursos de licenciatura em Artes, que em muitas teses e 

dissertações têm em seus títulos nomes específicos do universo poético da Arte - 

como “Casa-Caixa e sua geometria instável” ou “Balé somático não modulação” - 

durante a leitura dos resumos, entendemos que os autores, geralmente na forma de 

pesquisa-ação, abordam experiências próprias e particulares, num determinado local 

e num período específico, com tratamento isolado do contexto da formação de 

professores em geral, e de professores de Artes, evidenciando a inexistência de 

cursos de Licenciatura como motriz de pesquisa, abordando a formação com ênfase 

em cursos de Bacharelado.  

Sobre formação de professores, mais de 40% das pesquisas tratam de 

biografias de artistas consagrados, geralmente revelando suas posturas perante o 

trabalho artístico. Não nos parece que esse assunto tenha ligação direta com a 

formação do professor de Artes. Novamente, parece apresentar-se como pesquisas 

de identificação com um artista como ídolo ou mesmo como espelho. 

Com relação aos resultados expostos sobre formação de professores de Artes, 

uma dissertação foi particularmente interessante, pois tratava da formação de 

professor com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), cujo foco é para a formação do professor do ensino básico em geral, de Ana 

Valeria Roldan Viana “Tornar-Se Professor De Artes Visuais: Aportes do Pibid ao 

Aprendizado da Docência Universidade Estadual Do Ceará”, dissertação, 2015. 

A dissertação apresenta um estudo de caso na qual a Arte entrou como apoio 

para as necessidades evidenciadas nas escolas, uma vez que transita por diferentes 

produções culturais, porém o texto não deixou claro o significado da Arte para o 

aprendizado dos estudantes de Pedagogia. Ainda assim, vimos com bons olhos a Arte 

sendo estudada na formação do Pedagogo, mesmo sabendo que existe carência de 

estudos de Artes, nessa área.  

Os trabalhos apresentados, na modalidade stricto sensu apontam para a 

fragmentação e o isolamento da profissão docente e a palavra ressignificação é 

recorrente na maioria dos textos, evidenciando fragilidades estruturais. Essas 

pesquisas demonstraram-nos o quanto é necessário rever de que maneira a Arte pode 
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ser compreendida nas organizações curriculares, dos cursos de Licenciatura em 

Artes, e o posicionamento desse profissional mediante a estrutura curricular das 

escolas de educação básica.  

Os autores mais citados são Ana Mae Barbosa e a Abordagem Triangular; 

Paulo Freire e a relação com a autonomia docente e discente; John Dewey e a 

experiência vivenciada do fazer e Nestór Garcia Canclini, em relação as culturas 

hibridas e a diversidade explorada nas produções artísticas. Os autores citados são 

reconhecidos por provocar mudanças no status quo de seus tempos históricos, 

gerando tensões positivas para a educação.  

Todas as pesquisas são de base qualitativa – na forma de pesquisa-ação, com 

reflexão e crítica nas análises. Assinalam para a necessidade de constante estudo 

sobre o ensino da Arte na relação teórica, pedagógica e política, aproximando escolas 

e Instituições de Educação Superior (IES) estimulando o papel do professor, 

mediando e influenciando nos conteúdos pré-estabelecidos, partindo do contexto 

social do estudante. 

Uma dissertação em particular, a de Maristela Müller, “A Pesquisa na Formação 

de Professores: Uma Análise Curricular das Licenciaturas em Artes Visuais no Rio 

Grande do Sul” - Universidade do estado de Santa Catarina (UDESC), 2017, 

apresenta reflexões e ressignificações sobre as matrizes curriculares dos cursos de 

licenciatura em Artes no Rio Grande do Sul, alertando para a observação de que nem 

sempre os documentos oficiais condizem com a realidade do processo de ensino-

aprendizagem dos cursos.  

Numa análise geral, tanto os trabalhos colhidos nas Reuniões da ANPED, 

quanto as teses e dissertações catalogadas pela CAPES, apontam, direta ou 

indiretamente, para a necessidade e a urgência de uma modificação na organização 

curricular dos cursos de Licenciatura em Arte e nas necessidades atuais de 

profissionais autônomos, que agem com expressividade e criatividade – como forma 

de posteriormente, poderem desenvolver o mesmo nas escolas, com os estudantes. 

Concordamos com Canclini (2011) quando afirma que o mundo mudou diante 

de tantas transformações causadas pelo bom e moderno discurso de globalização, 
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entretanto temos de prestar muita atenção nesse rompimento entre as barreiras que 

separam o que é tradicional e o que é moderno, entre o culto, o popular e o massivo, 

pois podemos, ao ensinar/aprender cairmos numa condição pobre e rasa de 

conhecimentos distintos. 

Reconhecemos que há uma produção significativa de estudos e pesquisas na 

área das Artes36, porém do campo específico da Educação de professores a produção 

ainda é reduzida. Apesar do avanço conceitual apresentado por esses estudos, o 

número de publicações encontradas não foi representativo diante da necessidade de 

compreender esse fenômeno tão complexo e com tantas especificidades na área de 

Artes Visuais. 

Diante do que foi verificado de produção científica nessa área de conhecimento 

da formação de professores de Artes e, consequentemente sobre o ensino de Artes, 

reforçamos a necessidade de estudos sobre as bases curriculares da formação de 

professores. Prestar atenção e refletir sobre a importância desse campo de 

conhecimento (curricular) para a formação de professores de Artes, apresenta o 

diferencial desta pesquisa.  

 

2.4. O lugar da autonomia intelectual e cultural na formação do professor de 

Artes. 

 

O professor de Artes não é um reprodutor de ideias, pois ao construir e perceber 

que em sua prática diária, ricos e genuínos conhecimentos vão surgindo entre o 

diálogo, a sensibilidade e a experiência vivenciada, sua formação pode ganhar traços 

 
36  No campo das Artes as pesquisas são mais exploradas e existe um número maior do que as 
produções nessa área no campo da Educação, entre elas citamos os trabalhos da Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) Disponível em: http://www.anpap.org.br/ , e as edições 
do  Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil (CONFAEB) disponível em: 
https://faeb.com.br/anais-confaebs/  e as produções do Laboratório Interdisciplinar de Formação de 
Educadores (LIFE) da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) disponível em: 
https://www.udesc.br/ceart/life/pesquisa/observatorio.   

http://www.anpap.org.br/
https://faeb.com.br/anais-confaebs/
https://www.udesc.br/ceart/life/pesquisa/observatorio
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mais enriquecidos, instigantes e significativos – entendido como direito (educacional 

e cultural).  

O ensinar e o aprender na formação do professor, (ZEICHNER, 2005; CURY, 

2002) consciente da igualdade nas diferenças, com autonomia, crítica, 

responsabilidade e comprometimento aos conhecimentos apreendidos e ensinados 

sobre o que pode as Artes contribuir com a educação, torna-se fundamental para o 

desenvolvimento humano em sociedade. 

 Contreras (2002) nos lembra que, refletir sobre esses aspectos, citados acima, 

e de muitos outros relacionados a uma reflexão crítica, necessita de observação, não 

apenas na criação de ideias novas para o ensino, mas, antes disso, num mergulho à 

docência e à profissionalidade em si, num conjunto de fenômenos educativos. 

Para o futuro professor de Arte ter autonomia de refletir sobre sua prática, 

modificando a cada momento sua formação, necessita ter clareza e compreensão 

quanto ao diálogo, o trabalho coletivo, a experimentação, a reflexão contínua, a 

compreensão das linguagens de comunicação e instaurar a característica criadora 

entre teoria e prática debatendo abertamente sobre perguntas e hipóteses propícia ao 

desenvolvimento da autocrítica e da capacidade crítica de transformação. 

A ideia de que é necessário, ao futuro professor aprender a importância de seu 

posicionamento e compromisso em face das questões que envolvem o verdadeiro 

significado de ensinar Arte, pode promover situações para a melhoria da qualidade do 

ensino da Arte. Ou nas palavras de Barbosa e Amaral (2008, p. 50), “oferecer a comida 

que alimenta o aprendiz é também organizar pistas, trilhas instigantes para 

descobertas de conhecimentos, pelos alunos e visitantes, alimentando-se também”.  

Para entendermos a ideia de professor autônomo, partimos do princípio que o 

docente esteja preparado conscientemente para assumir, além de uma sala de aula, 

com estudantes de diferentes ideias e culturas, uma posição de comprometimento 

diante da fundamental importância do ato de ensinar. A este respeito referendamo-

nos em Freire (1996): 

Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade 
na compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade à 
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revisão dos achados, reconhece não apenas a possibilidade de mudar de 
opção, de apreciação, mas o direito da fazê-lo (FREIRE, 1996, p.33-34).  

 

Diante do exposto, perguntamos: pode o professor de Artes formar-se com 

autonomia numa área específica e ter que desenvolver um trabalho, nas escolas, 

contemplando todas as outras linguagens artísticas que, geralmente, não têm 

domínio? Este é um questionamento recorrente na perspectiva desta pesquisa! 

Convém ressaltar que existem concepções muito superficiais sobre o ensino 

das diferentes linguagens das Artes, ficando, muitas vezes, a cargo de pessoas que 

nem sempre entendem do conhecimento de cada linguagem artística. É fato que o 

saber fazer artístico nem sempre garante o saber fazer docente.  

Igualmente, é fato que para os anos iniciais da educação básica permanece 

indefinida a natureza do trabalho em artes e há omissão de documentos referentes à 

atuação profissional na educação infantil. Exemplo disso é uma oferta de disciplinas, 

com foco em Artes, nos cursos de Pedagogia. No máximo duas disciplinas, divididas 

e ministradas durante um ano, focadas em Artes Visuais e/ou Música.  

Acreditamos que na frágil formação do professor de Artes, que irá atuar no 

ensino básico, talvez pela falta de tempo, interesse ou pela formação indeterminada, 

os docentes acabam ministrando as aulas com certa inalterabilidade, sem, muitas 

vezes, perceber no processo artístico variedade de vivências e a importância do 

desenvolvimento da sensibilidade cognitiva envolvendo a criatividade e a 

expressividade. Esse posicionamento desfavorável, diante da Arte, compromete a 

familiaridade, o conhecimento e a vontade de explorar os territórios da criação 

artística. 

Em outras palavras, na formação do professor de Artes (especialista), 

compreender o conjunto de trabalhos teóricos envolvendo metodologias (como 

trabalhar com suportes e materiais) relacionados com a compreensão didática do 

fazer e do porquê fazer, são elementos que colaboram no percurso formativo. Sobre 

isso Morin (2017) afirma que: 
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A missão desse ensino é transmitir não o mero saber, mas uma cultura que 
permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao 
mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre (MORIN, 2017, p.110). 

 

No ensino das Artes, ressaltam-se aprendizagens que envolvem diretamente a 

dimensão subjetiva. A beleza, por exemplo, é algo impalpável, um sentimento inato 

que se desenvolve com intensidades e valores diferentes em cada sujeito e em cada 

sociedade.  

Muitas vezes, padrões direcionados com determinado propósito faz com que 

multidões gostem das mesmas coisas e podemos chamar isso de mercado da beleza, 

ou mesmo como uma ditadura efetiva da ilusão (DEBORD, 2017, p.137). Por isso, 

ensinar Arte significa trabalhar com aprendizagens subjetivas que só se torna possível 

sob um princípio: partir da ideia de que somos uma comunidade dialógica, iguais e 

diferentes entre si, e é a partir desse princípio que a arte faz a diferença na educação, 

porque ao compreender uma manifestação artística, esta enriquece nossas diferenças 

e pode sustentar diálogos.  

Entendemos que para formar um professor de Artes, toda a organização 

curricular, principalmente as Matrizes Curriculares (MC) necessita refletir sobre a 

importância e a abrangência de que se trata de um profissional, o professor de Artes, 

formador de identidades, adentrando num universo no qual o meio de ensinar 

representa abrir um leque de conhecimentos e de compreensões sobre a 

complexidade de cada aspecto vivenciado com as Artes, na perspectiva das culturas, 

completando a consciência da dualidade: unidade/variedade.  

Dunstan (1982), reconhece essa dualidade na arte, da seguinte forma: 

É necessária a unidade porque sem ela as nossas mentes e olhos são 
impressionados por uma sensação de desorganização. É necessário impor 
algum padrão ou forma; as partes devem ligar-se umas às outras. Por outro 
lado, sem variedade, os olhos aborrecem-se rapidamente e perdem interesse 
pelo que observam. Essa composição envolve um conjunto de compreensões 
básicas como estrutura linear, proporções, estrutura tonal, padrões, formas, 
cores, ritmo, movimento, repetição e várias outras possibilidades de 
aprendizados (DUNSTAN, 1982, p.15).  
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Assim, entendemos que refletir sobre a arte como conhecimento, comunicação 

e expansão de repertório se faz urgente, pois estamos vivendo um período da história 

na qual não teremos muitas histórias, por meio das Artes, para contar, o que 

representa perder a oportunidade de construir identidades e as possibilidades de 

transformação. 

Nos processos educacionais, em geral, se faz importante entender, estar 

consciente, vivenciar e fazer a história, ao contrário de atuar com mecanismos que 

pensam por nós, que fazem por nós, transformando-nos em marionetes de um 

sistema econômico no qual o gosto, a beleza, a criação (entre outros aspectos) são 

tratados somente na perspectiva do mercado e do consumo.  

Resumindo o que abordamos no presente capítulo: partimos de estudos 

embasados no professor crítico/reflexivo que é compromissado, tanto com os 

conhecimentos científicos como com a reflexão sobre as práticas, valorizando a 

consciência crítica na/sobre a experiência docente. A práxis docente, ao eliminar o 

conceito de prática utilitarista assume a compreensão de transformar a educação pelo 

processo teórico e prático visando uma formação emancipatória. 

Compreendemos currículo como um processo contínuo de apropriação de 

conhecimentos históricos, envolvidos em conhecimentos já construídos no passado, 

conscientizando e transformando, no presente, os caminhos a serem percorridos, 

tanto pela escola como pela sociedade. O posicionamento apresentado aqui de 

currículo em cursos de Licenciatura em Artes tem por base o respeito e criticidade, a 

realidade sociopolítica, econômica, cultural e histórica do país, envolvendo conteúdos 

pedagógicos relacionados ao desenvolvimento das sensibilidades cognitivas para 

que, num conjunto integrado de conhecimentos, buscar a emancipação humana.  

Pelos estudos da Pedagogia Histórico-Crítica buscamos nos currículos 

apresentados (MC e PPC) intenções que não estivessem atreladas às amarras do 

tecnicismo, impulsionando-nos a perceber se existe uma formação consciente e crítica 

– que leve em conta a nossa herança cultural. 



 
 

 
 

 

       ANAAKAUI. Construção e processo - 1 

 

 

III - O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

[...] O criador de uma proposta precisa avaliar três elementos da 
estrutura: suposições filosóficas sobre o que consistem nas 
alegações de conhecimentos; procedimentos gerais de pesquisa 
chamados estratégias de investigação; procedimentos 
detalhados de coleta de dados, análise e redação, chamados 
métodos. (CRESWELL, 2007, p.21). 
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III – O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

A busca por uma metodologia que traçasse o caminho para possíveis respostas 

aos questionamentos pretendidos nessa pesquisa representou uma tomada de 

consciência para a pesquisadora da situação atual sobre a formação do professor de 

artes. 

Para abordar o problema da pesquisa e, consequentemente, a metodologia 

escolhida, fez-se necessário relembrar o objetivo da mesma diversas vezes, para 

compreender como o professor do ensino de Artes Visuais desenvolve a sensibilidade 

cognitiva envolvendo a criatividade, a expressividade e a autonomia em sua formação.  

Essa construção, a princípio, partiu de conceitos estudados e vivenciados sobre 

o tema da intencionalidade das Artes e do ensino de Artes: para quê? que, ao longo 

das investigações, se fez necessário abrir espaços para novos referenciais teóricos, 

sobretudo críticos.  

Assim, ampliamos os estudos sobre o tema que se desenvolveu para a arte 

como direito humano, considerando que não se trata de um problema que se foca 

somente no para quê, mas, sobretudo na Arte como direito a conhecimentos e a 

processos de desenvolvimento intelectual que pode ser proporcionado pelas 

diferentes linguagens que compõem as Artes.  

Acreditamos que neste ponto da sistematização do trabalho de pesquisa é 

conveniente relembrar os objetivos que nos impulsionaram a sair do ateliê e ir buscar 

respostas para as inquietações, pois nesse capítulo, apresentamos o processo de 

construção da pesquisa, passando pelo tipo, etapas, instrumentos e análise dos 

dados.  A pesquisa teve como objetivo: 1) compreender a organização curricular dos 

cursos de Licenciaturas em Artes; 2) identificar as concepções de formação do 

professor de Artes que estão presentes na organização curricular dos cursos; 3) 

identificar o lugar da sensibilidade cognitiva (criativa, expressiva, ética e estética) na 

organização curricular desses cursos; 4) compreender a função das Artes na 



118 
 

 
 

formação do professor de educação básica; 5) contribuir para a melhoria da qualidade 

dos cursos de Licenciatura de Artes Visuais. 

 

3.1. Tipo de pesquisa e fases. 

 

Na busca por esclarecer o quanto a Arte, como linguagem, é importante para a 

educação básica, contando com a complexidade que existe na formação do professor 

de Artes, buscamos respostas para questionamentos levantados na investigação com 

relação às licenciaturas em Artes Visuais.  

Assim, para compreendermos esse universo, optamos pela metodologia de 

abordagem quanti-qualitativa, com base em Bogdan e Biklen (1994), Creswell (2007), 

Bardin (1977), Franco (2008) e Cellard (2012). 

Utilizando as orientações e os instrumentos de análise, numa construção 

constante, sob a premissa de que não se investiga em razão de resultados, mas para 

construir “a compreensão do comportamento a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação”, com informações sustentadas por contextos históricos, político e sociais 

do qual fazemos parte. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 16). 

A estratégia que utilizamos, primeiramente, para a coleta de dados baseou-se 

em fontes quantitativas, na qual obtivemos dados referentes ao número de cursos 

oferecidos pelas IES (na região estudada) para que pudéssemos saber quais os 

cursos oferecidos e, desse montante, partindo para a análise de abordagem 

qualitativa, investigando, em cada sequência de dados, separadamente, aquilo que 

se intercala como uma “exploração sequencial”, como nos indica Creswell (2007): 

A integração dos dois tipos de dados pode ocorrer em diversos estágios do 
processo de pesquisa: na coleta de dados, na análise de dados, na 
interpretação ou em alguma combinação de locais. Integração significa que o 
pesquisador "junta" os dados (CRESWELL, 2007, p. 215). 

 

Trabalhando como formadora de professores de Artes e a vivência com as 

Artes, pela pesquisadora, foi ficando clara a necessidade de ter cautela para com os 
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detalhes dessa formação, ratificando a importância do tema da Arte para o 

desenvolvimento humano. 

Na perspectiva de Bogdan e Biklen (1994), sobre os métodos qualitativos em 

educação, percebemos que o pesquisador necessita estar envolvido diretamente com 

os objetos e/ou sujeitos investigados. Em outras palavras, perceber, conversar, ouvir 

e refletir, explorar as subjetividades, com muito cuidado ético, a procura do 

conhecimento, promovendo uma maior diversificação nos procedimentos da própria 

investigação dos dados fornecidos pela pesquisa.  

Assim, observamos e demos atenção a alguns elementos para a realização 

deste propósito, ainda sob a perspectiva de Bogdan e Biklen (1994), que são: a melhor 

fonte é o ambiente típico do estudo para coleta de dados e o próprio investigador é 

quem deve recolher as informações; a análise dos dados deve ir do particular para o 

geral; as informações devem possuir caráter descritivo, porém, deixando transparecer 

a profundidade dos significados das experiências vivenciadas. Nesta linha de 

pensamento percebemos que as metodologias qualitativas tornam o processo mais 

instigante e a conclusão pela análise de dados, apenas uma etapa encerrada. 

Com aporte em Bardin (1977) e Franco (2008), passamos por uma primeira 

fase de classificação e organização dos dados sobre os cursos de licenciatura em 

Artes Visuais - primeiramente seria na região da Baixada Santista, mas pela 

inexistência de cursos, partimos para o município de São Paulo - obtidos por meio do 

sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), com a última base de dados datada de 2013, única fonte disponível até o 

momento da coleta de dados.  

Após este primeiro momento de leitura flutuante, a segunda fase constituiu-se 

pela classificação e organização do material coletado, num processo de leitura 

apurada, apontando e caminhando para a terceira fase. Neste ponto, buscamos pela 

descrição das categorias, as explicações e abstrações que nos levassem à 

compreensão e ao esclarecimento, direcionados a intenção da pesquisa: identificar as 

IES que apresentam diferencial formativo na formação do professor de Artes – de 

acordo com os objetivos da pesquisa já elencados em outro momento.  
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A abstração, citada no parágrafo anterior, está relacionada ao desenvolvimento 

da sensibilidade cognitiva como a expressividade e a criatividade, mas, sobretudo, na 

formação de um profissional intelectualmente autônomo de compreensão e domínio 

sobre conhecimentos necessários para o desenvolvimento de sujeitos que, também, 

possam ser autônomos diante da vida, para si e para o sujeito coletivo. 

 Notadamente, os documentos analisados nos mostraram outra realidade que 

consideramos necessário evidenciar como: a inexistência de apontamentos que 

traduzam o desenvolvimento da sensibilidade cognitiva com relação à criatividade e à 

expressividade.   

Como as evidências não apontavam diretamente essas ações formativas 

tivemos que associar palavras descritas nos próprios documentos que pudessem, no 

seu conjunto, apontar a relação dessas ações para o proposto nos objetivos da 

pesquisa. Este tema será abordado com mais propriedade no capítulo IV.   

Em conjunto com a análise das Matrizes Curriculares (MC), fizemos outra 

análise minuciosa de documentos relacionados às Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Formação Inicial e Continuada de Professores, incluindo, aqui, a formação de 

professores de Artes Visuais, ajudando a entender o perfil desse profissional, em 

relação às orientações legais que as norteiam.  

Para elucidar com mais propriedade os documentos analisados, referentes à 

formação docente, elaboramos um quadro apresentando os documentos oficiais 

pesquisados: 
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Quadro 1 – Resoluções do Conselho Nacional de Educação, Parâmetros e Bases 

de Artes. 

DOC. 

Resolução 
CNE/CP Nº1 

de 19/01/2002 
e Nº2 

de17/01/2002 
 

Parecer 
CNE/PC Nº 
280/2007 

Resolução 
CNE/CP Nº2 

de 
01/07/2015. 

BNCC – 
Artes/2018 

Resolução 
CNE/CP Nº2 de 

20/12/2019 

Do que 
trata o 

documen
to? 

CNE/CP 2 – 
trata da carga 
horária dos 
cursos de 
Formação de 
Professores e 
CNE/CP 1 – 
trata das 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais 
para a 
Formação de 
Professores 
da Educação 
Básica. 

Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais do 
curso de 
graduação em 
Artes Visuais, 
bacharelado e 
licenciatura. 
Com 
implementaçã
o e aprovação 
em 2009 pela 
Resolução Nº1 
de16/01/2009. 

Define as 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para 
a formação 
inicial em nível 
superior 
(cursos de 
licenciatura, 
formação 
pedagógica e 
segunda 
licenciatura). 

Regulamenta 
as 
aprendizagens 
essenciais que 
guiará todos 
os currículos 
de todas as 
escolas 
públicas e 
privadas. 
A leitura se 
ateve no item 
4.1.2 – Arte 
(p.191-197) 
conceitos e 
dimensões. 

Define as 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para a 
formação inicial 
de professores 
para a educação 
básica e institui a 
BNC-Formação. 

Contexto 
Político 
Gestão / 
Governo 

Ministro Paulo 
Renato Souza 

Governo: 
Fernando 
Henrique 
Cardoso - 

PSDB 
Gestão: 

01/01/95 a 
01/01/2003 

Ministro 
Fernando 
Haddad 

Governo: Luís 
Inácio Lula da 

Silva-PT 
Gestão: 

01/01/2003 a 
01/01/2011 

Ministro 
Renato Janine 

Ribeiro 
Governo: 

Dilma 
Rousseff - PT 

Gestão: 
06/04/2015 a 
04/10/2015 

Ministro José 
Mendonça 

Bezerra Filho 
– DEM 

Governo: 
Michel Temer - 

MDB 
12/05/2016 a 
06/04/2018 

Ministro Abraham 
Weintraub 

Governo: Jair 
Bolsonaro - PSL 
até 11/ 2019 e 

sem partido 
Gestão: desde 09

/04/2019 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Esses documentos foram analisados visando compreender as mudanças 

ocorridas ao longo do tempo e as observações que obtivemos ao comparar 

historicamente elementos que nos ajudaram a entender a relação existente entre o 

que é imposto pelas leis e o que é possível de ser praticado nas IES e na organização 

dos cursos. 

Para averiguar os documentos (as MC, inicialmente, e os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) das IES, posteriormente) e as legislações quanto às Diretrizes 

Curriculares de Formação de Professores, encontramos apoio em Cellard (2012, 

p.296), ao afirmar que uma análise documental parte de um “documento surdo”, 
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exigindo do pesquisador interpretações dentro de um contexto histórico. Segundo o 

autor: 

O pesquisador que trabalha com documentos deve superar vários obstáculos 
e desconfiar de inúmeras armadilhas, antes de estar em condição de fazer 
uma análise em profundidade de seu material. Em primeiro lugar, ele deve 
localizar os textos pertinentes e avaliar a sua credibilidade, assim como a sua 
representatividade (CELLARD, 2012, p.296). 

 

No conjunto da pesquisa e na análise dos documentos nos posicionamos diante 

da história, com base na Pedagogia Histórico-Crítica, abordada por Saviani (2018) 

com o propósito de compreender o exercício “lógico-conceitual” e histórico sobre as 

relações entre educação e política. Para o autor: “a educação é um ato político 

(contém uma dimensão política) na medida em que eu capto determinada prática 

como sendo primordialmente educativa e secundariamente política” (SAVIANNI, 

2018, p.73). Nesse sentido, a investigação considerou a multiplicidade de aspectos 

(político/sociais) focada no objeto da pesquisa, levando em conta os contextos de 

produção da formação de professores de Artes no Brasil em suas múltiplas 

dimensões, num estudo de caso que, segundo Stake (1999, p.236) “não é uma 

escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado”. 

 Na coleta inicial de informações encontramos 11 MC, o que provocou em nós 

ações históricas reflexivas no que diz respeito às alegações de conhecimentos sobre 

a formação do professor de Artes oferecido pelas IES. Durante as leituras das MC e, 

posteriormente, dos PPC procuramos verificar se aquilo que é imposto pelas 

orientações legais, ao longo dos tempos é, de fato, o que vem sendo desenvolvido na 

organização curricular dos cursos. 

 Partindo dessa ideia, verificamos que tais leituras não seriam suficientes e 

fomos além: elaboramos entrevistas semiestruturadas, com alguns coordenadores de 

cursos de Artes Visuais, com a finalidade de triangular os dados para chegar mais 

próximo da realidade cotidiana do que é esperado com a estrutura curricular desses 

cursos. Concordamos com Creswell (2007, p.25) quando afirma que “há leis ou teorias 

que governam o mundo, que precisam ser testadas ou verificadas e refinadas para 

que possamos entender o mundo.”   
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De um montante de 9 cursos – fruto da análise das MC - seguindo o processo 

da investigação, chegamos à escolha de três IES para realizar a fase qualitativa da 

pesquisa, todas localizadas no município de São Paulo, uma vez que na região da BS 

não foram encontrados cursos de Licenciatura em Artes na modalidade presencial, 

devido ao aumento da oferta de cursos de Educação à Distância (EAD) na formação 

de professores. 

 De acordo com o Censo da Educação Superior37, divulgado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2019, o 

número de ingressantes em cursos de Educação a Distância (EaD) ultrapassou a 

quantidade de estudantes que iniciaram a graduação presencial, na rede privada. Ao 

todo, 50,7% (1.559.725) dos alunos que ingressaram em instituições privadas optaram 

por cursos EaD. Em contraponto, 49,3% (1.514.302) dos estudantes escolheram 

ingressar na educação superior de modo presencial. 

AS IES que escolhemos para a investigação, apesar de terem as mesmas 

características, são cursos de Licenciaturas em Artes Visuais e apresentam 

particularidades que merecem ser investigadas, pois entendemos que em cada 

escolha deve-se valorizar o processo da pesquisa para ver se é conveniente 

abandonar uma e eleger outra, como foi o caso de uma IES que não conseguimos 

avançar nas entrevistas, mas, mesmo assim foi importante para compreender a 

estrutura curricular.  

Para essa fase da pesquisa, solicitamos de tais IES os PPC e fizemos contato 

com os coordenadores de curso para a realização de entrevistas individuais, visando 

complementar a análise dos dados.  

A interpretação dada na junção das questões (elaboradas meticulosamente 

para cercar respostas que iriam ao encontro dos nossos objetivos da pesquisa) foi 

fundamental na investigação. O processo de apropriação e observação na condução 

 
37O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Censo da 
Educação Superior - Ensino a distância se confirma como tendência.  Publicado em 23/10/2020 09h45. 
Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-a-
distancia-se-confirma-como-tendencia Acesso em: 24/01/2021. 
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das entrevistas deu sentido aos encaixes teóricos requerendo sequência lógica 

(Roteiro) na composição das perguntas de forma a validar e dar sentido para a análise.  

Sobre as duas IES escolhidas e os coordenadores que participariam das 

entrevistas – tratou-se de:  

• Uma universidade pública por estar envolvida diretamente com as três 

dimensões definidas pela LDB/EN 9.394/96 (ensino, pesquisa e 

extensão) o que provavelmente teria a oferta de uma formação mais 

abrangente da formação de um sujeito autônomo. 

• Uma faculdade privada sem fins lucrativos, envolvendo ensino e 

pesquisa. Apesar de não ser legalmente obrigatório o desenvolvimento 

de pesquisa, verificamos que na formação de professores de Artes 

Visuais existia o cuidado (em nível formal) para o desenvolvimento de 

um profissional autônomo.   

Para a pesquisa, buscamos aporte reflexivo, além da Pedagogia Histórico- 

Crítica em Saviani (2018) também na investigação de caráter exploratório, 

caracterizando-a como uma investigação exploratória, histórico/critica e interpretativa. 

Assim, “a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua 

ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos” (GIL, 1999, p. 169), permitiu 

refinar as relações existentes entre as leis, os fatos, as realidades cotidianas e os 

sujeitos envolvidos.  

Muitas vezes o processo lógico para chegar aos acertos do conjunto da 

investigação não aparece visível (nem ao leitor nem ao pesquisador), pois o que se 

descreve como acontecido nem sempre tem a ver com o que está intimamente 

relacionado (STAKE, 1999).  
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3.1.1. Instrumentos e procedimentos. 

 

Nessa parte, descrevemos, passo a passo, os instrumentos utilizados: análise 

documental (das MC e dos PPC) e as entrevistas semiestruturadas.  

O objetivo foi de analisar e compreender a organização curricular dos cursos 

de Licenciaturas em Artes Visuais identificando quais concepções de formação do 

professor de Artes estariam presentes nesses cursos, problematizando o lugar do 

desenvolvimento da sensibilidade cognitiva (expressividade e criatividade) e da 

autonomia na formação dos professores. 

Essa busca significou perceber a importância da escrita, leitura, releituras e 

reflexão como imprescindíveis e necessárias para aprofundar o conhecimento desse 

universo complexo que é a formação do professor de Arte. A seguir apresentamos as 

fases de análise dos dados mostrando suas particularidades na investigação. 

 

3.1.2. Análise documental: Matrizes Curriculares (MC) e Projetos Pedagógicos de 

Cursos (PPC). 

 

A intenção e a estratégia para a análise documental colocaram-se no mesmo 

patamar de atenção para com as entrevistas, sempre com o intuito de garantir a 

exatidão e a complementariedade das informações.  

As primeiras fontes analisadas foram as MC e os PPC dos cursos pesquisados 

na primeira e segunda etapa da pesquisa. Quando começamos a busca pelas IES que 

ofereciam os cursos de licenciatura em Artes Visuais presencial percebemos que não 

havia nenhuma na região da Baixada Santista e que existiam 11 no município de São 

Paulo.  

Deparamo-nos, então, com a dificuldade em encontrar dados no sítio do INEP, 

pois eles mostravam publicamente o Censo do Ensino Superior de 2013 sobre os 
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cursos oferecidos, mas ao tentar acessar o censo de 2018, se irrompe uma página 

em construção, impossibilitando pesquisas mais recentes.  

O INEP a partir de 2019 transformou a caracterização das pesquisas e tivemos 

muita dificuldade em acessar novamente os dados que obtivemos no início da 

pesquisa (2017) e os atuais. 

Na investigação feita em 2017 no município de São Paulo usamos como 

descritores os termos: região, município, categoria (privada e pública), organização 

acadêmica (faculdades privadas, universidade federal, estadual, municipal/privadas, 

centros universitários, instituto federal).  

A respeito dos dados obtidos identificamos, no município de São Paulo, 141 

IES, sendo que os Cursos de Licenciatura em Artes (Artes Visuais, Música, Teatro e 

Dança) somavam 19 e todos os cursos se apresentavam com oferta na modalidade 

presencial. A seguir detalhamos a busca: 

• IES privadas 

o nove oferecendo cursos de licenciatura em Artes Visuais,  

o cinco oferecendo licenciatura em Música,  

o duas oferecendo licenciatura em Teatro e  

o uma unidade oferecendo licenciatura em Dança;  

• duas universidades estaduais com cursos de licenciatura em todas as 

linguagens artísticas;  

• 13 Centros Universitários sem cursos de licenciatura em Artes ou Artes 

Visuais;  

• Uma universidade federal e instituto federal não tinham, em seus 

portfólios, cursos em qualquer linguagem artística.  

Investigamos as 11 IES que ofereciam os cursos de Licenciatura em Artes 

Visuais, em seus sítios oficiais (somente 9 evidenciaram as MC), para verificar o que 

existia no curso como: carga horária, perfil do aluno, MC e PPC. Separamos cada MC 
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em quadros contendo disciplinas com suas respectivas cargas horária semestrais e 

assim surgiu outro dado relevante: algumas IES ainda não tinham se adaptado à carga 

horária que atualmente é proposta pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), de 

no mínimo 2.800 horas, distribuídas em seis semestres. 

Para nos posicionarmos quanto ao tempo fornecido para essa formação, dos 9 

cursos analisados, verificamos que só existiam dois cursos que contemplavam a carga 

horária total estipulada pela Resolução Nº CNE/CP Nº 2/2002 (BRASIL, 2002) e 

quatro cursos que estavam com sua carga horária total muito acima da Resolução 

CNE/CP Nº2/2015. (BRASIL, 2015). 

 A título de esclarecimento, a Resolução CNE/CP Nº 2/2002 (BRASIL, 2002) 

contempla uma formação com carga horária mínima de 2800 (duas mil e oitocentas) 

horas, sendo 400 horas de prática como componente curricular, 400 horas de estágio 

curricular supervisionado, 1800 horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico cultural e 200 horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais.  

A Resolução CNE/CP Nº2/2015 contempla uma formação com, no mínimo, 

3.200 horas, sendo 400 horas de atividades práticas desenvolvidas como componente 

curricular, 400 horas para estágio supervisionado, 2.200 horas de atividades 

formativas estruturas pelos núcleos definidos em Formação Geral (fundamentos, 

metodologias e didática) nas diversas realidades educacionais e do núcleo de 

aprofundamento de estudos das áreas de atuação profissional e 200 horas para 

atividades teórico-prática. 

A diferença entre as duas Resoluções, (2002 e 2015), incidem, além do 

aumento das horas totais dos cursos, também na distribuição das horas destinadas a 

alguns componentes como, por exemplo, passando de 1.800hs/aula relacionadas aos 

conteúdos curriculares de natureza científico cultural (Resolução de 2002) para 

2.200hs/aula em atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos em 

Formação Geral. Essa reestruturação foi um ganho para a formação de professores. 

Para entender e aprofundarmos as análises, elaboramos um quadro 

estruturando os projetos pedagógicos de curso, sob a luz de temas comparativos 
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(Apêndice N) e um quadro comparativo das Diretrizes Curriculares sobre a formação 

de professores e de professores de Artes Visuais (Quadro 2) investigando cinco 

documentos oficiais: Resolução CNE/CP Nº 1 e Nº 2 de janeiro/2002; Parecer 

CNE/CES Nº 280/2007, Resolução CNE/CP Nº 2 de 2019; Resolução Nº 2/2015; 

BNCC-arte de 2018 e a Resolução CNE/CP Nº 2/2019. (BRASIL, 2002; 2007; 2015; 

2018; 2019). 

Antes de apresentarmos o Quadro 2 convém identificar os aspectos coloridos 

adotados na formatação das colunas: 

• Coluna amarela: refere-se ao documento (Bases de Arte) direcionado a 

estudantes da educação básica; 

• coluna laranja: ao documento diretamente ligado à licenciatura em Artes 

Visuais; 

• colunas brancas: referem-se a documentos de formação de professores 

em geral. 

 

Quadro 2 - Comparativo de documentos relacionados à formação de professores 

(Licenciaturas) e à estudantes da educação básica. 

Perguntas 
para 

análise. 

Res. CNE/CP 
Nº 1 de 

19/01/2002 e 
Nº 2 

de17/01/2002 

Parecer 
CNE/PC Nº 
280/2007. 

Resolução Nº 
1 de16/01/2009 

Res. CNE/CP 
Nº 2 de 

01/07/2015. 

BNCC – 
Artes/2018 

Res. 
CNE/CP Nº 2 

de 
20/12/2019 

Orientações 
para 

organização 
da MC 

Conhecimento 
profissional; 
interação e da 
comunicação; 
desenv. da 
autonomia 
profissional; 
disciplinaridade 
e interdisc; 
formação 
comum com 
formação 
específica; 
conhecimentos a 
serem 
ensinados: 
filosóficos, 
educacionais e 
pedagógicos; 
articulador das 
dimensões 
teóricas e 
práticas. 

Os conteúdos 
curriculares devem 
considerar o 
fenômeno visual a 
partir de seus 
processos de 
instauração, 
transmissão e 
recepção, aliando 
a práxis com a 
reflexão crítico-
conceitual e 
admitindo-se 
diferentes 
aspectos: 
históricos, 
educacionais, 
sociológicos, 
psicológicos, 
filosóficos e 
tecnológicos.Segu
ir os seguintes 
tópicos: I – nível 

Núcleos: I-Núcleo 
de estudos de 
formação geral 
das áreas 
específicas e 
interdisciplinares, 
e do campo 
educacional, seus 
fundamentos e 
metodologias, e 
das diversas 
realidades 
educacionais; II- 
Núcleo de 
aprofundamento e 
diversificação dos 
estudos das áreas 
de atuação 
profissional, 
incluindo os 
conteúdos 
específicos e 
pedagógicos; III- 

Propõe que a 
abordagem das 
linguagens articule 
seis dimensões do 
conhecimento. 
Não se trata de 
eixos temáticos ou 
categorias, mas de 
linhas maleáveis 
que se 
interpenetram, 
constituindo a 
especificidade da 
construção do 
conhecimento em 
Arte na escola.  
As dimensões são: 
criação (fazer 
artístico); crítica 
(impressões para 
novas 
compreensões); 
estesia 

Base referência 
BNCC 
O 
desenvolvimento 
das 
competências 
gerais e 
específicas em 
três dimensões: 
conhecimento 
profissional, 
prática 
profissional, 
engajamento 
profissional.  
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Perguntas 
para 

análise. 

Res. CNE/CP 
Nº 1 de 

19/01/2002 e 
Nº 2 

de17/01/2002 

Parecer 
CNE/PC Nº 
280/2007. 

Resolução Nº 
1 de16/01/2009 

Res. CNE/CP 
Nº 2 de 

01/07/2015. 

BNCC – 
Artes/2018 

Res. 
CNE/CP Nº 2 

de 
20/12/2019 

O MEC em 
regime 
colaborativo com 
CNE e todos os 
conselhos 
regionais e 
estaduais 
coordenará a 
formulação de 
propostas e 
diretrizes num 
sistema 
federativo de 
certificação de 
“competências” 
dos professores 
de educação 
básica. 

básico estudos da 
fundamentação 
teórico-práticos; II 
– nível de 
desenvolvimento: 
estudos e 
processos de 
interação com as 
outras áreas do 
conhecimento; III – 
nível de 
aprofundamento: 
desenvolvimento 
do trabalho do 
formando. 

Núcleo de estudos 
curriculares, em 
projetos de 
iniciação científica, 
iniciação à 
docência, 
residência 
docente, monitoria 
e extensão do 
projeto 
institucional da 
instituição de 
educação superior 
e diretamente 
orientados pelo 
corpo docente da 
mesma. 
 

(experiência 
sensível em 
relação ao 
espaço); 
expressão 
(exteriorizar e 
manifestar por 
meios artísticos); 
fruição (deleite) e 
reflexão (construir 
argumentos sobre 
as fruições) 

Carga 
Horária 

- No total mínimo 
2.800 h 
-400hs prática 
como comp. 
curricular e ao 
longo do curso; 
-400hs estágio 
curricular superv 
(a partir do 4º 
semestre); 
-1.800hs 
conteúdos 
curriculares de 
natureza 
científico-
cultural; 
- 200hs 
atividades 
acadêmico-
científico-
culturais. 

Segue a 
Resolução Nº 2 de 
17/01/2002 

- No total mínimo 
3.200hs  
- 400hs prática do 
componente 
curricular e ao 
longo do curso; 
-400hs estágio 
curricular 
supervisionado  
-2.200hs 
atividades 
formativas 
estruturadas  
-200hs de 
atividades teórico-
práticas 
-8 (oito) semestres 
ou 4 (quatro) anos 

NÃO 

- No total 
3.200hs  
Grupo I 800hs, 
base comum,  
Grupo II – 
1.600hs, 
aprendizagens 
de conteúdos 
específicos da 
área,  
Grupo III- 800hs 
práticas 
pedagógicas 
sendo: 400hs 
Estágio 
Supervisionado 
e 400hs práticas 
dos 
componentes do 
grupo I 

Quanto aos 
fundamentos 

teóricos 

A “competência” 
como concepção 
nuclear na 
orientação do 
curso 
Aprendizagem 
como processo 
de construção 
do 
conhecimento; 
os conteúdos 
como suporte 
para a 
constituição das 
“competências”; 
a pesquisa 
(dispor 
conhecimentos e 
mobilizados). 
Ação-reflexão-
ação como 
princípio 
metodológico 
para a resolução 
de situações-
problemas. 

Contempla o 
desenvolvimento 
da percepção por 
meio visual e pela 
história da Arte, da 
reflexão e do 
potencial criativo, 
dentro da 
especificidade do 
pensamento visual 
e não mais a 
polivalência e a 
generalidade 
preconizada pela 
Lei Nº 5.692/71. 
 

Garantir nos 
currículos 
conteúdos 
específicos da 
respectiva área do 
conhecimento ou 
interdisciplinares, 
seus fundamentos 
e metodologias, 
fundamentos da 
educação, 
formação na área 
de políticas 
públicas e gestão 
da educação, 
direitos humanos, 
étnico-culturais, de 
gênero, sexual, 
religiosa, de faixa 
geracional, língua 
brasileira de 
Sinais, educação 
especial e direitos 
educacionais de 
adolescentes e 
jovens em 
cumprimento de 
medidas 
socioeducativas. 

Assegurar o 
desenvolvimento 
das competências 
relacionadas à 
alfabetização e ao 
letramento ao 
possibilitar o 
acesso a leitura 
das diversas 
linguagens. 

Visão ampla do 
processo 
formativo e 
socioemocional 
como relevante 
para o 
desenvolvimento 
das 
competências e 
habilidades que 
o estudante 
precisa saber 
para aplicar em 
sala de aula. 
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Perguntas 
para 

análise. 

Res. CNE/CP 
Nº 1 de 

19/01/2002 e 
Nº 2 

de17/01/2002 

Parecer 
CNE/PC Nº 
280/2007. 

Resolução Nº 
1 de16/01/2009 

Res. CNE/CP 
Nº 2 de 

01/07/2015. 

BNCC – 
Artes/2018 

Res. 
CNE/CP Nº 2 

de 
20/12/2019 

Quanto às 
práticas 

Definida pelo 
Conselho pleno 
quanto à prática, 
ao estágio, 
disciplinas, 
todas terão 
dimensão 
prática. 

Competências e 
habilidades para 
interagir com as 
manifestações 
culturais da 
sociedade 

Atividades práticas 
de conhecimento 
pedagógico serão 
articuladas entre 
os sistemas de 
ensino e 
instituições 
educativas de 
modo a propiciar 
vivências nas 
diferentes áreas 
do campo 
educacional, 
assegurando 
aprofundamento e 
diversificação de 
estudos, 
experiências e 
utilização de 
recursos 
pedagógicos.  

Saberes 
referentes a 
produtos e 
fenômenos 
artísticos que 
envolvem a prática 
de criar, ler, 
produzir, construir, 
exteriorizar e 
refletir sobre 
formas artísticas. 

Para o domínio 
dos conteúdos 
pedagógicos 
que devem ser 
aplicados. 
O aprendizado 
da dimensão 
prática do 
conhecimento e 
do 
desenvolvimento 
das 
competências e 
habilidades 
previstas para o 
estudante da 
educação 
básica. 

Relação com 
a pesquisa 

na amplitude 
da formação 

A pesquisa, 
como foco no 
processo de 
ensino 
aprendizagem, 
uma vez que 
ensinar requer, 
tanto dispor de 
conhecimentos e 
mobilizá-los para 
a ação, como 
compreender o 
processo de 
construção do 
conhecimento. 

Desenvolver a 
pesquisa científica 
e tecnológica em 
Artes Visuais, 
objetivando a 
criação, a 
compreensão, a 
difusão e o 
desenvolvimento 
da cultura visual.  

Em toda a 
abrangência do 
documento: a 
pesquisa como 
núcleo formativo, 
Articulação entre 
ensino, pesquisa e 
extensão. 

A prática 
investigativa no 
percurso do fazer 
artístico. 

NÃO 

Quanto à 
AACC 

NÃO 
 

Contextualizado 
em relação com às 
suas inserções, 
política, geográfica 
e social. 

NÃO NÃO NÃO 

Quanto ao 
Estágio 

Supervisiona
do 

Dimensão 
prática; prática 
profissional; o 
estágio superv. 
desenvolvido a 
partir do início do 
4º semestre. 
Definido por lei, 
a ser realizado 
em escola de 
educação básica 
e respeitado o 
regime de 
colaboração 
entre os 
sistemas de 
ensino. 

NÃO 

Comp. obrigatório 
da organização 
curricular das 
licenciaturas, 
sendo uma 
atividade 
específica 
intrinsecamente 
articulada com a 
prática e com as 
demais atividades 
de trabalho 
acadêmico. 
Sistematização e 
registro de 
atividades 

NÃO 

Engajamento e 
acomp. da 
equipe docente 
e parcerias entre 
as escolas e as 
IES no 
planejamento, 
execução e 
avaliação do 
estágio. 
Articulação entre 
as atividades 
práticas 
realizadas na 
escola e no 
curso de 
formação. 

Relação com 
a fruição 
cultural 

Conhecimentos 
exigidos para a 
constituição de 
“competências”: 
cultura geral, 
profissional, da 
criança, 
adolescente, 
jovem e adulto, 

Reflete a 
importância da 
produção e 
transmissão da 
cultura. Seja qual 
for a ideia de 
“cultura” na 
sociedade 
contemporânea, 

Atividades de 
criação e 
apropriação 
cultuais junto aos 
formadores e 
futuro professores. 

O 
compartilhamento 
de saberes e de 
produções por 
meio de 
exposições, 
saraus, 
espetáculos, 
performances, 

Adoção e 
valorização da 
história, cultura e 
Artes nacionais. 
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Perguntas 
para 

análise. 

Res. CNE/CP 
Nº 1 de 

19/01/2002 e 
Nº 2 

de17/01/2002 

Parecer 
CNE/PC Nº 
280/2007. 

Resolução Nº 
1 de16/01/2009 

Res. CNE/CP 
Nº 2 de 

01/07/2015. 

BNCC – 
Artes/2018 

Res. 
CNE/CP Nº 2 

de 
20/12/2019 

cultural, social, 
política e 
economia da 
educação,  

as artes sempre 
consideradas 
como 
componentes 
indissociáveis de 
tal conceito. 
 

concerto, recitais, 
intervenções e 
outras. 

Temas 
relacionados 

com a 
criatividade e 
expressivida

de 

NENHUM 

O documento 
aborda muitas 
vezes a relação da 
criatividade com o 
desenvolvimento 
do estudante por 
meio das práticas. 

Atividades de 
criação junto aos 
professores; 
criação 
relacionada à 
diverv. social e 
cultural; atividades 
de comunicação e 
expressão visando 
à aquisição e à 
apropriação de 
recursos de ling. 
capazes de 
comunicar e 
interpretar a 
realidade 
estudada. A 
promoção de 
espaços para a 
reflexão crítica, 
sobre as diferentes 
linguagens e seus 
processos de 
construção 
possibilitando o 
desenvolvimento 
da criticidade e 
criatividade. 

Criação refere-se 
ao fazer artístico, 
quando os sujeitos 
criam, produzem e 
constroem. 
Expressão refere-
se às 
possibilidades de 
exteriorizar e 
manifestar as 
criações subjetivas 
por meio de 
procedimentos 
artísticos. 

Como objetivo 
de 
aprendizagens 
para a Educação 
Infantil que se 
resume em: 
traços, sons, 
cores e formas.   

A relação 
com o 

desenvolvim
ento da 

autonomia 
intelectual e 
profissional 

Por um sistema 
avaliativo que 
tem por 
finalidade 
orientar os 
trabalhos dos 
formadores em 
relação ao seu 
processo de 
aprendizagem e 
a qualificação 
dos profissionais 
com condições 
de iniciar a 
carreira. 

Esse documento 
apesar de 
desenvolver um 
perfil de estudante 
artista/pesquisado
r não cita como 
chegar a 
autonomia tanto 
intelectual como 
profissional. 
 

Projeto com 
identidade própria 
de cursos de 
licenciatura que 
além de garantir 
uma organização 
para a formação 
dos formadores, 
incluído tempo e 
espaço na jornada 
de trabalho para 
as atividades 
coletivas e para o 
estudo e a 
investigação sobre 
o aprendizado dos 
professores em 
formação. 
 

Esse documento 
tem base nas 
aprendizagens do 
ensino básico, 
portanto pretende 
desenvolver a 
autonomia 
intelectual no 
sentido de 
estimular o próprio 
processo 
construtivo do 
aluno. 
Expandir o 
repertório e 
ampliar a 
autonomia.  

A autonomia 
está relacionada 
a 
responsabilidad
e ao 
protagonismo 
para o 
desenvolvimento 
profissional.  
Autonomia 
alinha à BNCC. 

Palavras 
recorrentes 

dos 
documentos 

Em 7 páginas: 
Competência - 
23 vezes 
Prática  
– 10 vezes 
Profissional 
(atividade)  
– 11 vezes 

Em 11 páginas: 
 Competência - 6 
vezes 
Pesquisa – 9 
vezes. 
Cultura  
– 7 vezes 

Em 16 páginas: 
Autonomia  
- 4 vezes. 
Interdisciplinaridad
e  
-  18 vezes.  
Competência – 2 
vezes 

Em 8 páginas: 
Competência - 8 
vezes 
Produto  
- 4 vezes;  
Prática  
- 17 vezes 
 

Em 20 páginas: 
Competência 
 – 51 vezes 
Profissional 
(atividade) 
 – 20 vezes 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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Esses documentos foram basilares para entender como a formação do 

professor e, sobretudo do professor de Artes e do ensino de Artes na educação básica, 

vem se construindo, perceber seus propósitos, seu lugar e a importância que a Arte 

tem para a formação no contexto escolar, histórico, político e social.  

Igualmente, elaboramos uma Ficha de Categorização para cada IES a partir da 

leitura de pesquisa referente às MC, do curso de Pedagogia, realizado na Faculdade 

de Educação da Universidade Estadual de São Paulo (FE-USP)38, por pesquisadores 

do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores (Gepefe), junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma universidade. A referida ficha 

é composta por duas partes: uma com os dados gerais da instituição e do curso e a 

outra, com as categorias de análise das Matrizes Curriculares (MC). 

No total de 11 IES pesquisadas e categorizadas (separadas por formulários 

individuais) verificamos que algumas não disponibilizavam, para o público, as MC, 

impossibilitando o acesso e a análise; outras não forneciam a carga horária; somente 

uma apresentou a MC no PPC do curso (de forma precária) ficando, de alguma forma, 

incompletas as fontes para as análises. Porém, reconhecemos essas ausências como 

um dado de pesquisa. É desalentador perceber que futuros estudantes não 

conseguem obter as informações adequadas para ingressar em um curso de 

licenciatura em Artes Visuais.  

Nas fichas de categorização procuramos identificar, nos cursos que forneceram 

dados suficientes, o lugar da Arte em relação ao desenvolvimento das sensibilidades 

cognitivas envolvendo criatividade e expressividade e do processo da autonomia 

intelectual. O posicionamento e oferecimento dos blocos de disciplinas específicas 

nas áreas de criação e expressão, práticas e envolvimento com o desenvolvimento 

das Artes para a educação básica, possibilitaram, também, verificar o equilíbrio que 

existe entre as disciplinas oferecidas e a intencionalidade quanto à formação do 

professor de cada curso. 

 
38 “A formação de professores para a Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino Fundamental: 
análise do currículo dos cursos de Pedagogia de instituições públicas e privadas do Estado de São 
Paulo”. Selma Garrido Pimenta e José Cerchi Fusari (coords.). São Paulo: FEUSP, 2014. 
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O resultado dessa análise possibilitou escolher duas IES que forneciam dados 

suficientes para a próxima etapa: a realização das entrevistas com os coordenadores 

dos cursos para aprofundar o entendimento dos PPC.  

• IES privada, sem fins lucrativos: a MC continha muitas disciplinas 

optativas que intercruzavam todas as linguagens artísticas, 

possibilitando ao artista e professor (polivalente das Artes), na nossa 

observação imediata, entender esses universos. A carga horária 

apresentava-se acima do que prevê a Resolução CNE/CP Nº 2/2015.  

• IES pública: na sua composição a MC informa e prevalece, valorizar a 

pesquisa na formação do professor. A carga horária também está acima 

do previsto. 

Uma vez caracterizados e definidos os documentos que comporiam esta 

pesquisa, seguimos para a próxima etapa: as entrevistas. 

 

3.1.3. Entrevistas com coordenadores dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais. 

 

Compreender os pontos de vista dos sujeitos e as razões que os levam a 

assumi-los e praticá-los é fundamental em uma pesquisa, assim como acessar 

informações contextualizadas, tanto histórica como críticas, mesmo que estas não 

estejam explícitas nas argumentações dos entrevistados. 

Assim, nesta etapa da investigação, atentamos para os detalhes das 

entrevistas a partir da perspectiva dos sujeitos (coordenadores dos cursos de 

licenciatura em Artes Visuais), segundo os critérios de fidedignidade e validação assim 

abordados por Creswell (2007), pois embora ambos os critérios estejam associados à 

pesquisa quantitativa, demonstrar a consistência dos dados coletados também são 

questões importantes na pesquisa qualitativa para conseguirmos de forma ética, 

comprometida, evidenciando a realidade, expressar os aspectos relevantes para se 

efetivar um trabalho de campo na fase da coleta de dados.  
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Para a realização das entrevistas39 seguimos um roteiro, com informações que, 

segundo Creswell (2007) devem conter: documento com cabeçalho e declarações de 

abertura; principais questões de pesquisa; gravações, notas manuscritas e transcrição 

devolvidas aos sujeitos entrevistados para eventuais alterações e aprovação. 

Com a intenção de “detectar o grau de veracidade dos depoimentos” 

(GOLDENBERG, 2002, p.85) seguimos um roteiro de entrevista levando em 

consideração os objetivos da pesquisa, elaborando questões compreensíveis para os 

sujeitos entrevistados, prestando atenção a uma sequência de entendimentos para a 

conversa fluir, tanto por parte do entrevistador como do entrevistado. O roteiro de 

entrevista foi elaborado com perguntas semiestruturadas, seguindo um padrão 

explícito e objetivo e, ao mesmo tempo, buscando uma maior flexibilidade para as 

reflexões e compreensões, pois não podíamos correr o risco de perceber que algum 

tipo de informação o entrevistado desejaria ocultar na entrevista. 

Antes da versão final do roteiro fizemos vários exercícios de escrita e 

realizamos um pré-teste com o coordenador de um curso de Licenciatura em Música, 

de uma IES privada, localizada na região da Baixada Santista (único curso 

disponibilizado pela IES e o mais próximo às Artes Visuais, pela linguagem).  

A entrevista-teste foi importante e necessária para as adaptações e ajustes 

quanto às perguntas que seriam feitas posteriormente com os coordenadores das IES 

escolhidas. Esse teste nos ajudou a aparar as arestas, sintetizando questões mais 

abertas e complexas e, também, para regular o tempo esperado para a própria 

entrevista, pela quantidade de perguntas estipuladas (o pré-teste durou 01h58min).  

Utilizamos 18 questões, entre caráter formativo do coordenador e formação dos 

estudantes do curso, sobre PPC e orientações legais. Inicialmente optamos por 

questões que intercalavam os diversos aspectos já elencados, no entanto, 

percebemos que o foco se perdeu no desenvolvimento do pré-teste e optamos por 

separar as perguntas em blocos com as mesmas intenções e finalidades.  

O roteiro final da entrevista constou de:  

 
39 As entrevistas foram desenvolvidas após a realização do Exame de Qualificação – em 2019. 
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I. Identificação e caracterização da IES e do coordenador.  

II. Formação e trajetória do coordenador do curso com três perguntas.  

III. Formação do professor de Artes e a organização curricular do curso com 

quinze perguntas.  

IV. Perguntas direcionadas para cada IES após a leitura e análise do PPC.  

 

O item IV foi importante porque trouxe, com maior profundidade, os contextos 

lidos e observados, anteriormente, nos documentos. Com todos os recursos e 

documentos em mãos partimos para as entrevistas cujo modo operante descrevemos 

a seguir. Todos os textos produzidos, pós entrevista, com as perguntas respondidas, 

foram transferidos para um quadro único e as entrevistas foram arquivadas em pastas 

dispostas em computador pessoal, incluindo transcrições de gravações/áudios. 

A seguir descrevemos o modo operante de duas entrevistas realizadas com os 

coordenadores das IES escolhidas. 

 

3.1.3.1. Entrevista 1 (coordenador da IES privada sem fins lucrativos). 

 

O agendamento: iniciamos o contato por telefone com a IES (faculdade), no 

início do mês de setembro de 2019; após alguns contatos iniciais, com o coordenador 

do curso, passamos a nos comunicar via Whatsapp40 e entre as negociações dos dias 

possíveis para a entrevista (cerca de dois meses) recebemos por e-mail41 o PPC e o 

encontro agendado para o dia 23 de outubro de 2019.  

O coordenador: o coordenador do curso de Licenciatura em Artes Visuais é 

formado em Educação Artística (licenciatura curta), possui bacharelado em Artes 

 
40 Aplicativo virtual de comunicação. 

41 Correio eletrônico. 
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Cênicas (ECA/USP), Mestrado em Educação e Filosofia (UNISANTOS), Mestrado em 

Artes Cênicas (ECA/USP) e Doutorado em Educação (FEUSP).  

O local da entrevista proporcionou as seguintes impressões: a Faculdade 

retrata uma escola de Artes antiga e pouco identificável na rua (aos pedestres, em 

geral), localizada em um lugar fechado e escuro. A coordenação de todas as áreas 

ocupava a mesma sala separadas por divisórias baixas. O diretor da faculdade 

permaneceu no mesmo local da entrevista. Poucas pessoas circulavam pela sala e 

houve boa receptividade do coordenador para a entrevista. 

Essa primeira parte da entrevista ocorreu num horário que antecedia o início 

das aulas do período noturno (19h10). Iniciamos às 17h40 e terminamos às 19h05, a 

entrevista aconteceu sem pausas e fluiu naturalmente e obtivemos informações 

relevantes sobre as ações do coordenador do curso em sete questões, sendo as de 

número 3, 5, 11, 14 e 16, e ao final, nas questões sobre as dúvidas do PPC: 8, 9 e 11, 

faltaram respostas mais precisas. Após, tentamos agendar outros encontros e quatro 

meses após o primeiro contato (fevereiro de 2020), conseguimos outro agendamento 

para a realização da segunda parte da entrevista. Encontro que não se realizou, 

devido ao isolamento social imposto pela pandemia do Covid-1942.  

Além de completar a primeira entrevista, pretendíamos, nesse segundo 

encontro, conhecer as salas de aula, o teatro anexo ao prédio e os professores. O 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) também não pôde ser disponibilizado nesse 

primeiro momento, pois dependia de autorização da direção da faculdade que, ao final 

dessa primeira entrevista, já não estava mais no mesmo ambiente. E a 

complementação das respostas que precisavam ser aprofundadas. 

 

 

 

 
42 A COVID-19 é uma doença causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), que apresenta um quadro 
clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. A pandemia fez o mundo 
parar, mantendo as pessoas em isolamento social e agravando a condição de desigualdade no país 
(BRASIL, 2020). 
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3.1.3.2. Entrevista 2 (coordenador da IES pública). 

  

O agendamento: ao telefonar para o departamento responsável pelo curso de 

licenciatura em Artes Visuais perguntamos sobre o coordenador que havíamos 

identificado no sítio oficial e tivemos a informação de que o coordenador havia mudado 

e essa alteração não constava no sítio. Tivemos acesso ao endereço eletrônico do 

novo responsável pela coordenação do curso e enviamos um e-mail, no mês de 

janeiro de 2020, fazendo o convite para a entrevista. Entre as negociações dos dias 

possíveis ficou agendado para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 14h.  

Pedimos o PPC por e-mail e uma semana antes da entrevista recebemos a 

seguinte resposta ao pedido: “Infelizmente não tenho acesso remoto aos documentos 

relativos ao curso que estão nos computadores, mas você mesma pode encontrar 

parte deles no seguinte link” (Relato do coordenador do curso ao disponibilizar o 

acesso (link) para a consulta) que não divulgaremos - devido ao compromisso que 

assumimos com o anonimato da IES.  

O coordenador: sua formação inicial foi em Artes Plásticas (Licenciatura plena 

pela Universidade Federal de Uberlândia/MG); especialização em Comunicação 

Social, Educação e Arte-Educação (ECA/USP e FEUSP); Pedagogia; Mestrado em 

Educação (FEUSP) na área de Linguagens e Educação; Doutorado em Educação 

(FEUSP). 

O local nos proporcionou as seguintes impressões: o Departamento de 

Artes Visuais fica num local diferente do anunciado pelo sítio da universidade. Situa-

se em uma casa de característica antiga (aparentando ser uma construção da década 

de 1960). A casa se localiza num lugar bem arborizado, numa vila na qual se acomoda 

o Departamento de Artes Cênicas e Música, porém de difícil acesso para quem não a 

conhece. O próprio coordenador recebeu e nos conduziu ao local onde seria realizada 

a entrevista. Seguimos por um corredor sem objetos de Arte, o que me causou certo 

espanto por se tratar de um Departamento de Artes.  

Ao longo de toda a entrevista o coordenador foi receptivo e permitiu a gravação 

pelo celular. A entrevista durou 1h15 e por motivos alheios ao nosso desejo apenas 
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metade das questões foram respondidas. O coordenador contou fatos relativos aos 

temas das perguntas e demonstrou propriedade no conhecimento de seu trabalho e 

profissão.  

Apesar do pouco tempo destinado à entrevista, o coordenador disponibilizou 

muitas informações sobre o desenvolvimento do curso e dos estudantes que por ali 

passaram. De um total de 18 questões, apenas oito foram respondidas. Enviamos um 

e-mail uma semana após essa primeira entrevista solicitando o agendamento de um 

segundo encontro (ainda em fevereiro), porém a resposta chegou em março, 

justamente no período de isolamento social, devido a Pandemia de Covid-19.  

Em outra mensagem, questionamos se poderíamos fazer a entrevista por 

videoconferência que foi negada devido à sobrecarga de trabalho com as atividades 

online para as turmas do curso. No mesmo e-mail, o coordenador solicitou o envio das 

perguntas restantes (e-mail) para responder por áudio, visando completar a entrevista. 

Alguns dias depois recebemos o áudio (oito minutos) com as respostas.  

Ao percebermos que cada instrumento separadamente (análise documental e 

entrevistas) não respondeu, por si só, à problemática perseguida na pesquisa, 

realizarmos triangulação dos dados. Nesse sentido, concordamos com Minayo e 

Minayo-Gómes (2003, p.136) ao afirmarem que “nenhum método pode se arrogar a 

pretensão de responder sozinho às questões que a realidade social coloca”. 

Segundo Creswell (2007), o exame de diferentes fontes de informações, 

possibilita uma justificativa coerente para os temas a serem explorados e verificados. 

Cremos que a triangulação metodológica, como também abordam Minayo e Gomez 

(2003), pode “iluminar a realidade a partir de vários ângulos, permitindo confluências, 

discordâncias, perguntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão interativa e 

intersubjetiva na construção e análise dos dados” (MINAYO e MINAYO-GÓMEZ, 

2003, p. 136). A realidade, que é historicamente escrita e reescrita por sujeitos sociais, 

precisa ser vista de vários ângulos, o que contribuiu para construir diferentes 

perspectivas para o fenômeno estudado. 

No Capítulo IV apresentamos a análise dos documentos, das entrevistas e o 

diálogo entre os documentos e as entrevistas. 



 
 

 
 

ANAAKAUI. Memórias de uma árvore 

 

 

 

IV – A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE 
CURSOS DE LICENCIATURA EM ARTES 
VISUAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

 

A linguagem que escolhemos na educação nunca é neutra, porque 
com ela compreendemos a realidade educacional de uma forma e não 
de outra, adotamos um ponto de vista, destacamos determinados 
problemas, tomamos posição diante deles e expressamos nossos 
desejos. (SACRISTÁN, 2011, p.8)
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IV – A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE CURSOS DE 

LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o resultado das análises obtidas pelos 

PPC selecionados, conforme escrito no capítulo III e pelas entrevistas com os 

coordenadores do curso de Licenciatura em Artes Visuais de duas IES no município 

de São Paulo.  

Antes da seleção dos PPC e das entrevistas realizamos a análise de 

documentos legais que orientam a formação de professores na área ajudando-nos a 

compreender e nos posicionarmos em relação ao contexto 

histórico/político/econômico e social da formação do professor de Artes Visuais. 

Esse e os demais processos de análise foram realizados a partir da 

fundamentação teórica e da metodologia, apresentadas nos capítulos anteriores, 

visando alcançar os objetivos traçados na pesquisa: 

1) Compreender a organização curricular dos cursos de Licenciaturas em 

Artes; 

2) Identificar quais concepções de formação do professor de Artes43 estão 

presentes na organização curricular dos cursos; 

3) Identificar o lugar da sensibilidade (criativa, expressiva e estética) na 

manifestação de docentes e discentes nesses cursos; 

4) Compreender a função da Arte na formação do professor de educação 

básica; 

5) Contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de Licenciatura em 

Artes Visuais. 

A organização curricular dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais vem 

sofrendo alterações conforme já assinalamos anteriormente, apresentando 

 
43 Relembramos que a presente pesquisa investiga a formação do professor de Artes – e optamos pelos 
cursos de Licenciatura em Artes Visuais que é a especialidade da pesquisadora. Essa opção não 
impacta o objetivo traçado na pesquisa. 
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conhecimentos subjetivos que envolvem sensibilidades e expressividades e, 

conforme explica Ostrower (1986), indica que mais que um ser fazedor, o homem é 

um ser formador de conhecimentos em busca de ordenações e significados. Portanto, 

a opção por investigar as organizações curriculares de dois cursos de Licenciatura em 

Artes Visuais, exigiu-nos consciência e compreensão sobre como é formar um 

professor de Artes Visuais.  

Conforme informamos anteriormente a opção por pesquisar cursos de 

Licenciatura em Artes Visuais no Município de São Paulo, deveu-se à inexistência de 

cursos presenciais dessa área na região da Baixada Santista/SP.  

Ao começarmos a análise documental, surgiram outros temas que 

evidenciaram a inexpressividade dos itens a priori que estavam, de certa forma, 

alinhados entre si, impulsionando-nos à temas que envolviam os contextos 

políticos/sociais clarificando as evidências (realidade) e objetivos propostos.  

O contexto político/social permeou todos os documentos e entrevistas que, ao 

percebermos divergências, nos ajudaram a compreender as entrelinhas que envolvem 

o ensino das Artes, a formação de professores e o questionamento sobre a Arte como 

direito humano ao conhecimento. 

 

4.1. Orientações Legais. 

  

Para a análise da legislação que orienta do ponto de vista legal os cursos de 

Licenciaturas, foram selecionados cinco documentos conforme apresenta o Quadro-3 

pela relação direta com o problema e objetivos da pesquisa. A partir da Análise de 

Conteúdo descrita por Bardin (1977) e Franco (2008) foram elencados temas que 

surgiram e que se repetiam em diferentes documentos, conforme apresentado no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 - Temas extraídos da análise dos documentos selecionados 

Documentos Do que se trata Temas 

Res. CNE/CP Nº1 
de 19/01/2002 e Nº2 

de 17/01/2002 

CNE/CP 2 – trata da 
carga horária dos 
cursos de Formação de 
Professores e 

CNE/CP 1 – trata das 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a 
Formação de 
Professores da 
Educação Básica. 

- Profissional alinhado às exigências do 
mercado de trabalho. 

- Competências e habilidades como 
concepção nuclear da aprendizagem 

- A prática da prática 

Parecer CNE/PC Nº 
280/2007. 

Resolução Nº1 
de16/01/2009 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de 
graduação em Artes 
Visuais, bacharelado e 
licenciatura. Com 
implementação e 
aprovação em 2009 
pela Resolução Nº1 
de16/01/2009. 

- A práxis com a reflexão crítico-conceitual 

- As competências e habilidades 
relacionadas com a qualidade do trabalho 
educativo 

- Produção e transmissão da cultura 

- A especialização em vez da polivalência 

Res. CNE/CP Nº2 
de 01/07/2015. 

Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
para a formação inicial 
em nível superior 
(cursos de licenciatura, 
formação pedagógica e 
segunda licenciatura). 

- Educação como processo 
emancipatório. 

- Ensinar/aprender. 

- Atividades de criação e apropriação 
culturais 

- Desenvolvimento autônomo. 

BNCC – Artes/2018 

Regulamenta as 
aprendizagens 
essenciais que guiará 
todos os currículos de 
todas as escolas 
públicas e privadas. 

A leitura se ateve no 
item 4.1.2 – Arte (p.191-
197) conceitos e 
dimensões. 

- Regulamentação das aprendizagens 
essenciais 

- Desenvolvimento das competências e 
habilidades pelo aprendizado (sem 
ensino) 

- A prática do fazer focado no produto e 
não no processo 

- Aprender a aprender e aprender a 
ensinar 

- Avaliações institucionais focadas nas 
competências aprendidas.   

Res. CNE/CP Nº2 
de 20/12/2019 

Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
para a formação inicial 
de professores para a 
educação básica e 

- O aprendizado pela prática  

- Competências e habilidades  

- Arte como objeto de aprendizagem (sem 
ensino) 
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Documentos Do que se trata Temas 

institui a BNC-
Formação. 

- Transmissão de conhecimentos 

- A BNCC direcionada às aprendizagens 
(sem ensino) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Todos os temas listados trazem informações importantes que evidenciam a 

realidade educacional na dialética entre uma formação tecnicista, fortemente 

implantada e a resistência de uma formação humanizada, crítica e consciente, que 

fica às margens do sistema educacional. Além dos temas relacionados no Quadro-3, 

foi possível identificar outros indícios complementares.  

Ao fazermos uma leitura flutuante (FRANCO, 2008) abstraímos de cada 

documento interpretações complementares valiosas, a saber: perceber que no 

processo de implantação das Resoluções do CNE desde 2002 (CNE/CP Nº1 e 

nª2/2002) e na maior parte dos documentos oficiais posteriores, existem intenções 

comprometidas com um sistema político/educacional que dialoga com medidas que 

definem um profissional alinhado às exigências do mercado de trabalho, cuja 

educação passa a ser vista como um produto, diferentemente do processo que pode 

acontecer no mundo do trabalho. 

Conforme expõe Oliveira e Almeida (2009, p.155), “o conhecimento é colocado 

em prática, construído nas relações que se estabelecem, estimulando novas formas 

de pensamento, a educação nesta complexidade é determinante para a emancipação 

do trabalhador.” Assim, entendemos que os documentos analisados estão focados em 

políticas educacionais voltadas para a construção de mão-de-obra e não de formação 

humana para o mundo trabalho. 

Sabemos da necessidade de explorar o contexto histórico que antecedeu a 

década de 2000, a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Nº 9.394 de 20/12/1996 

(BRASIL, 1996), que precede a documentação analisada. Nesta perspectiva histórica, 

notamos que a década de 1990 foi marcada pela expansão do ensino fundamental 

público e do ensino superior privado, com o objetivo de universalizar o ensino 
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obrigatório e possibilitar maior acesso à educação superior, estimulando a abertura 

de novos cursos de graduação na rede privada. 

Durante a exploração crítica do contexto histórico, apresentada em (SAVIANI, 

2018), observamos que durante os governos de Fernando Collor de Mello (1990/1992) 

e Fernando Henrique Cardoso (1995/2002), instaurou-se, no país, um projeto de 

desmonte do Estado pelo próprio Estado e pelo poder privado. No dizer de Algebaile 

(2009): 

O desmonte se deu por meio da adoção de preceitos neoliberais que 
tomaram forma, especialmente, num programa de reformas que levou à 
redução do aparato institucional e dos gastos sociais do Estado e, nesse 
sentido, ao redimensionamento e à reorientação restritiva da política social 
(ALGEBAILE, 2009, p.15). 

 

Constatamos outras orientações oficiais nessa área: a implantação das 10 

competências gerais para a formação de professores com base em recomendações 

da (OCDE)44 e sistemas de avaliação: o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) e o Exame Nacional de Cursos Superiores (Provão), facilitando e colaborando 

com a padronização da educação em curso, visando um controle maior.  

Ainda nessa época, algumas áreas do conhecimento careciam de professores 

de Biologia, Artes, Educação física, entre outros, e os estudantes dos cursos de 

graduação geralmente formavam-se bacharéis, pois eram profissões mais atraentes. 

Os cursos de licenciatura, em geral, tinham (e ainda têm) pouca atratividade devido 

ao baixo reconhecimento social e salarial e falta de plano de carreira, conforme citado 

anteriormente, entre outros aspectos. 

O resultado desse contexto, principalmente na educação, abriu as portas para 

as reformas empresariais da educação (FREITAS, 2018) traduzindo-se na forma de 

documentos legais a serem cumpridos pelos professores (como a BNCC) – sem a 

participação destes - e reformas padronizadas em testes em larga escala que indicam 

uma suposta qualidade educacional.  

 
44 As dez competências declaradas pela OCDE são: 1 – Comunicação na língua materna; 2 – 
Comunicação na língua estrangeira; 3 – Competência Matemática; 4 – Competência básica em 
Ciências e Tecnologia; 5 – Competência digital; 6 – Aprender a aprender; 7 – Competência interpessoal; 
8 – Competência cívica; 9 – Espírito empreendedor; 10 – Expressão cultural. 
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Importante considerar que em 2002 o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

homologou a Resolução CNE/CP Nº 1 e Nº 2/2002 (BRASIL, 2002), que tratava das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, com carga horária 

total de 2.800 horas-aula e previa articulação teoria-prática nos termos dos PPC. 

Porém, de acordo com Gomes e Pimenta (2019) as concepções que indicam a 

unidade entre teoria e prática, necessitam de tempo para que o futuro discente (e 

docentes) possa compreender, desenvolver e participar desse processo reflexivo que, 

além de demandar muitas horas de estudos teóricos e práticos, requer reflexões com 

responsabilidade, comprometimento e participação total.  

Esse documento (Resolução CNE/CP Nº 1 e Nº 2/2002) homologado no 

governo de Fernando Henrique Cardoso tinha como diretriz o financiamento de 

programas educacionais e assim a opção assumida pelo Estado foi a de transferir 

para o setor privado a tarefa de atender a uma demanda de estudantes egressos.   

Essa política de privatização foi interpretada por Corbucci (2004), como 

anuência deliberada do Estado na redução de investimentos públicos em benefício da 

expansão do sistema da educação. Corrobora-se a afirmativa de Corbucci (2004) ao 

verificarmos o crescimento da participação, do setor privado, no financiamento da 

educação superior brasileira, ocorrido nos últimos anos. Para ilustrar esse 

crescimento elucidamos a seguir:  

 

GRÁFICO 1 - Distribuição de créditos financeiros para a Graduação no Brasil 2012-2018 

(GALLEÃO, 2020, p.153). 
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Além da política que facilitou a privatização no ensino superior, outras políticas 

públicas beneficiaram o setor privado como o Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (FIES)45 – na forma de empréstimo feito individualmente pelo 

estudante, que segundo Freitas (2018) serviu para enriquecer grupos de empresários 

da Educação. Dessa forma, as Resoluções CNE/CP Nº 1 e Nº 2/2002 (BRASIL, 2002) 

consolidaram-se numa diretriz pedagógica voltada para o tecnicismo - mantendo os 

preceitos básicos da Pedagogia Tradicional como organização curricular disciplinar, 

com fragmentação dos saberes.  

A partir de 2003, com a mudança do governo federal, tendo à frente o 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva46 (2003-2010), houve maior estímulo às políticas 

de inclusão em diferentes esferas sociais, cuja preocupação maior era tirar o Brasil do 

mapa da fome e contribuir para a minimização das desigualdades sociais, sendo o 

campo da Educação uma possibilidade para a mitigação de tais desigualdades, 

observando-se avanços como o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da 

Educação Básica (Fundeb), o Programa Brasil Alfabetizado, o Programa Universidade 

Para Todos (ProUni), dentre outros.  

No entanto, o processo de privatização do ensino superior foi mantido e as 

avaliações em larga escala, que já vinham se desenvolvendo - como o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e o Exame Nacional de 

Avaliação e Desempenho Estudantil (Enade), efetivaram um marco que 

historicamente não estavam ligados à educação e sim ao mercado econômico. 

Com este caminho privatista e mercadológico, tanto o Parecer CNE/CES Nº 

280/2007 (BRASIL, 2007) como a Resolução Nº 1 de 16/01/2009 (BRASIL, 2009) – 

para a área das Artes Visuais - evidenciou-se o fenômeno visual a partir de seus 

 
45 Em 1999, foi criado o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, atualmente Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies), com o objetivo de financiar a graduação de estudantes matriculados 
em cursos superiores presenciais, não gratuitos e com avaliação positiva nos processos de avaliação 
conduzidos pelo Ministério da Educação e que, após a finalização do curso, o estudante passa a pagar 
a dívida contraída, não se tratando, portanto, de gratuidade do ensino. Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/4752-
hist%C3%B3rico Acesso em: 10/11/2020. 

46 Do Partido dos Trabalhadores (PT). 
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processos de instauração e recepção, aliando a prática transformadora com a reflexão 

crítico-conceitual. 

 Essa prática veio ao encontro da formação de um profissional autônomo, 

relacionando os diferentes aspectos históricos, educacionais, sociológicos, 

psicológicos, filosóficos e tecnológicos, em contraposição aos preceitos que 

constavam na Resolução CNE/CP Nº 02/2002 (BRASIL, 2002), cuja abordagem 

relacionava-se com a prática do fazer, sem a transformação entre uma reflexão 

teórico/prática – práxis (PIMENTA, 2005).  

A carga horária total do curso manteve-se em 2.800horas, evidenciando pouca 

disponibilidade para o desenvolvimento de um currículo mais abrangente. As 

competências e habilidades, abordadas na Resolução Nº 1, de 16/01/2009 (BRASIL, 

2009), apresentava como finalidade a interação com as manifestações culturais da 

sociedade, relacionando-as com o trabalho educativo, com uma competência 

profissional comprometida com a dimensão ética e não somente com as 

profissionais/técnicas apontadas na Resolução CNE/CP Nº 2/2002. (BRASIL, 2002). 

Observamos que na Resolução CNE/CP Nº 1/2009, se confirma uma 

perspectiva transformadora na qual a competência é interpretada num sentido mais 

amplo - que se encontra na raiz da própria palavra - e evidencia a importância da 

produção e transmissão da cultura como, também, a necessidade de desenvolver a 

pesquisa científica e tecnológica, objetivando a criação, a compreensão, a difusão e 

o desenvolvimento da cultura visual, considerando as diferentes formas de 

manifestações artísticas (visual, música, teatro e dança) como componentes 

indissociáveis da educação básica. (BRASIL, 2009).  

Essa constatação sobre a cultura remete-nos a uma dupla concepção: uma que 

é baseada na preservação da já existente, pois o documento aborda, muitas vezes, a 

cultura com relação ao desenvolvimento do estudante por meio das práticas (que 

provavelmente tem relação com a imitação e/ou cópia europeizada) e outra que é 

incorporada e desenvolvida pela criação/expressão da própria identidade, essa sendo 

desenvolvida num processo de compreensão da formação de uma linguagem social 

própria.  
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 Concordamos com Arroyo (2011, p.344) ao afirmar que “os currículos têm sido 

pouco sensíveis ao reconhecimento dos educadores e dos educandos como sujeitos 

de cultura e de memória”. Sendo assim, os documentos necessitariam buscar e/ou 

afirmar uma reflexão mais aprofundada do conceito de cultura trazendo subsídios para 

a construção de identidades culturais.  

Com relação ao objetivo de compreender a organização curricular dos cursos 

de Licenciaturas em Artes e de identificar quais concepções de formação do professor 

de Artes estão presentes na organização curricular dos cursos, tanto o Parecer 

CNE/CES Nº 280/2007 quanto a Resolução Nº 1, de 16/01/2009 mostraram 

concepções de organização curricular, referentes ao desenvolvimento da autonomia 

e há indícios do processo da sensibilidade cognitiva (criatividade e expressividade). 

Durante o período de 2009 a 2015 o campo da educação representou avanços 

na implementação de uma política nacional de valorização da formação dos 

profissionais da educação. Com isso percebemos que a docência, como ação 

educativa, ficou pautada numa concepção de educação como processo 

emancipatório, em consonância com os preceitos dos direitos estabelecidos na 

CF/1988 (BRASIL,1988).  

Em 2015, o Ministério da Educação homologou a Resolução47 CNE/CP 

Nº2/2015 (BRASIL, 2015), revogando a Resolução Nº 2/2002 (BRASIL, 2002) e 

definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial, em Nível 

Superior e para a Formação Continuada de Profissionais da Educação, avançando 

em vários aspectos como a expansão da carga horária para 3.200 horas/aula de 

efetivo trabalho acadêmico, sendo que, 2.200 horas seriam dedicadas às atividades 

formativas, definidas conforme o projeto de curso de cada IES, conforme prevê:  

 

Art. 12. Os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade nacional e a 
autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos seguintes 
núcleos:  

 
47 Aprovada pelo Ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, no governo de Dilma Rousseff (PT), que 
tinha o objetivo de expandir o desenvolvimento nas áreas da ciência, pesquisa e educação. 
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I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 
interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 
metodologias, e das diversas realidades educacionais;  

II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 
atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, 
priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os 
sistemas de ensino;  

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular (BRASIL, 
2015). 

 

A Resolução CNE/CP Nº 2/2015 traz uma proposta mais próxima de uma 

concepção de educação como processo emancipatório - diferentemente da Resolução 

Nº2/2002 (BRASIL, 2002) que tinha como base uma concepção tecnicista e 

tradicional. Observamos harmonia e dinâmica nos temas desenvolvidos para os 

estudos que vem ao encontro de uma formação íntegra e de direito amplo aos 

conhecimentos, compreendendo a docência como ação educativa. 

Ainda sobre a Resolução Nº 02/2015 (BRASIL, 2015), encontramos uma 

delimitação de tempo (prazo de dois anos) para que os cursos de formação de 

professores em funcionamento se adaptassem às novas orientações, que a nosso ver 

foi pouco para uma transformação dessa magnitude. Aproveitando de pouco tempo 

para adaptação, as IES privadas, conseguiram a prorrogação do prazo até 2019, 

numa clara tentativa de ganhar tempo para mudar o curso educacional que estava se 

formando.  

Em 2019 – em outro governo federal – após o impeachment 2016 (que destituiu 

do poder a Presidenta Dilma Rousseff, por muitos considerado um golpe político) por 

suspeitas de ações irregulares administrativas (pedaladas fiscais)48 criou-se um vácuo 

 

48 No decorrer de 2015, 50 pedidos de impeachment foram protocolados na Câmara dos 

Deputados contra Dilma Rousseff, um deles foi acolhido pelo então presidente da Câmara, o 
deputado Eduardo Cunha, elaborado e protocolado pelos juristas Janaína Conceição Paschoal, Miguel 
Reale Jr., Hélio Bicudo, Kim Patroca Kataguiri (Movimento Brasil Livre), Rogério Chequer (Vem Pra 
Rua) e Carla Zambelli Salgado (Movimento Contra a Corrupção). O crime imputado contra a presidente 
da República tratava-se do crime de responsabilidade que, segundo a denúncia, Dilma teria ordenado 
a edição de créditos suplementares sem a autorização do Senado, bem como realizado operação de 
crédito com instituição financeira controlada pela União.  Em sua defesa, Dilma procurou argumentar 
que não houve crime nas operações de crédito editadas e que tais operações foram apenas 
“autorizações de gastos sem impacto na realização da despesa”. Histórias do Mundo.  Disponível em: 
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/impeachment-dilma-rousseff.htm Acesso 
em: 09/03/2021. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/impeachment-dilma-rousseff.htm
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e, em 2019, foi instituída a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20/12/2019 (BARSIL, 2019), 

anulando todo o processo de mudança curricular (proposto na resolução anterior) o 

que significou um retrocesso.  

A Resolução Nº 2/2015 implicava no enriquecimento do ensinar e aprender com 

conhecimentos que poderiam ajudar o futuro professor a entender o que é construção 

de um ser íntegro, diretamente relacionado a conceitos como autonomia, respeito, 

direito, diálogo, delineando, aqui, o terceiro objetivo ao qual nos propusemos na 

pesquisa. 

Vale considerar que entre 2003 e 2016 foi se criando em vários países, com a 

supervisão da OCDE e do Banco Mundial, orientações curriculares padronizadas com 

base em uma concepção neoliberal. Nas palavras de Freitas (2018):  

A ‘nova direita’ neoliberal disputou intensamente os rumos da educação 
brasileira, inclusive nos governos de coalizão do PT (2003-2016). Nesse 
período, expandiu-se com a organização de uma rede de influências com 
novos partidos políticos, fundações, inserção na mídia, organizações sociais, 
institutos e associações (FREITAS, 2018, p.15). 

 

Em seguida, analisaremos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

implantada em 2018, que trata da formação de estudantes da educação básica - nos 

itens relacionados com o ensino das Artes – em conjunto com a Resolução CNE/CP 

Nº 2 de 20/12/2019, que é a nova base de formação de professores, porque além de 

estarem diretamente ligadas na perspectiva educacional, isto é, uma depende da 

outra, estão também ligadas em concepções neoliberais.  

A BNCC que regulamentou as aprendizagens essenciais que guiariam todos 

os currículos das escolas públicas e privadas do Brasil, foi homologada, pelo então 

Ministro José Mendonça Bezerra Filho, sob o governo do Presidente interino Michel 

Temer49. Vale lembrar que este ministro, hoje, é consultor da Fundação Lemann50, 

que segundo Leher (2019, p.33) é parte de “movimentos empresariais que atuam em 

prol da agenda educacional do capital”, cujos princípios são baseados na 

 
49 Pertencente ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 

50 A Fundação Lemann é uma organização familiar que atua no mercado educacional (terceiro setor), 
desde 2002. 
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mundialização das trocas financiadas pela privatização da educação, em oposição à 

responsabilidade do Estado e a favor da transformação dos serviços públicos em 

quase-empresas educacionais e culturais, valorizando, acima de tudo, o sucesso 

escolar, a ascensão social e a valorização da competitividade, dito nas entrelinhas 

dessa empresa “educacional” e de “Bem-Estar Social”. Segundo D’ávila: 

 

A Fundação Lemann defende em seus relatórios, que o modelo de 
capacitação dos docentes oferecido pelo Estado, só terá significado e 
contribuirá para a melhoria da educação no momento em que os docentes 
forem formados seguindo “padrões adequados de gestão” (D’ÁVILA, 2013, p. 
11558) 

 

O inciso 4.1.251 da BNCC aborda conceitos e dimensões sobre o ensino das 

Artes nas escolas para assegurar o desenvolvimento de competências relacionadas 

à alfabetização e ao letramento artístico possibilitando o acesso à leitura das 

diferentes linguagens artísticas. No entanto, interpretamos que o desenvolvimento da 

experiência vivenciada pelo estudante por meio das Artes na escola, é o da 

assimilação, evidenciada no documento pela aprendizagem por competências, que 

entendemos conduzir a um processo de ensino e aprendizagem mecânico/tecnicista, 

diferentemente da aprendizagem pela experiência crítico-reflexiva que necessita ser 

vivenciada e não assimilada ou transferida.  

Curioso usar a expressão letramento artístico, na medida em que as oscilações 

de fronteiras entre letramento e ensinamentos comprometem a compreensão do que 

seja, de fato, letramento artístico (CERUTTI-RIZZATTI, 2012), porque o 

compartilhamento de saberes e de produções referentes a prática de criar, ler, 

produzir, construir, exteriorizar por meio de exposições, saraus, espetáculos e outras 

apresentações são compreendidos como relevantes na medida em que, a ideia de 

letramento, induz a uma compreensão rasa, isto é, superficial do processo . 

 
51 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - 4.1.2. Arte. Competências específicas de Arte para o 
Ensino Fundamental. p.198 – 193. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf  Acesso 
em: 26/02/2021. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Sobre o letramento artístico, observamos que algumas palavras como: 

habilidades relacionadas às competências, aprender a aprender, transmitir, inovar 

(dentre outras) são usadas com tanta ênfase que reafirma a ideia de que a expressão 

‘letramento’ remete à assimilação pela transmissão do conhecimento artístico. 

Importante perceber que na parte referente à área de Artes, que não passa de 10 

folhas, o documento repete a palavra competência oito vezes, a palavra produto, 

quatro vezes e a palavra prática, deslocada da teoria, 17 vezes.  

Tal observação leva-nos a confirmar nas entrelinhas dos conteúdos mostrados 

nesse documento que se apresentam como produtos técnicos ao mercado de 

trabalho, por meio do ensino das Artes. Assim, o desenvolvimento de aprendizagens 

como algo pronto e acabado tensiona o debate crítico em relação à imposição de 

conteúdos específicos para o ensino das Artes. Neste contexto, Nóvoa (1995, p.22) 

nos faz refletir afirmando que “é preciso reconhecer as deficiências cientificas e a 

pobreza conceitual dos programas atuais de formação de professores”.  

Essa afirmação de Nóvoa (1995) corrobora com a nossa compreensão de que, 

a partir de 2019, com a implementação da BNCC, a Resolução CNE/CP Nº 2, de 

20/12/2019 (BRASIL, 2019) que trata da Base Nacional Comum de Formação de 

Professores (BNC - Formação de Professores), instituiu-se como diretriz o 

desenvolvimento de competências gerais e específicas divididas em três dimensões: 

conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, na qual o 

aprendizado está focado no desenvolvimento de competências e habilidades previstas 

para o estudante, excluindo o professor, num documento que é direcionado à 

formação do professor, estabelecendo assim, uma docência coadjuvante da BNCC, 

com atividades prescritas.  

Sob esta ótica, os estudantes de cursos de Licenciaturas precisariam aprender 

a transmitir o que a BNCC tem como princípio de aprendizagens (competências e 

habilidades), o que confunde formação (um processo abrangente, crítico e reflexivo) 

com aplicação de conteúdos (transmissão e reprodução - de forma acrítica).  

Outro aspecto relevante presente na Resolução CNE/CP Nº 2. de 20/12/2019 

é a parte do documento direcionada às Artes (composto por 20 páginas), na qual a 

palavra competência aparece 51 vezes, confirmando a intenção tecnicista da 
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formação de professores com esse caráter, também, evidenciada pela BNCC. A esse 

respeito Sacristán (2011, p. 13) destaca que “a organização de aprendizagens por 

competências pretende consolidar o que se aprende, lhe dando algum tipo de 

funcionalidade”.  

Segundo Laval (2004, p.319) “A crise da educação é uma crise de legitimidade 

da cultura quando essa tende a se reduzir aos imperativos de utilidade social e de 

rentabilidade econômica” – o que reforça a convicção de que a fundamentação por 

competências embasadas no transmitir, inovar, coletar, selecionar, tratar, memorizar, 

colabora para criar uma civilização utilitarista, com restrições culturais e sociais, como 

a civilização do entretenimento e distração (próprias da Indústria Cultural). 

Em discordância com a BNCC e a BNC-Formação de Professores, 

defendemos, com apoio de Steiner (1995a) e Eisner (2008), uma concepção de 

educação como apropriação de culturas, partindo da criação como expressão viva e 

coletiva da história da humanidade e como desenvolvimento das sensibilidades.  

Nesse sentido, a educação envolve o aprender e o ensinar como uma prática 

permanente (FREIRE, 2001) e também, como um direito humano, que se encontra, 

na atualidade, manipulado por uma minoria que se impõe sobre a maioria da 

sociedade, representados majoritariamente nos órgãos definidores de Políticas 

Educacionais como é o caso do Conselho Nacional de Educação (CNE) que tem, em 

sua composição, atualmente, representantes de instituições educacionais privadas, 

conforme demonstra o quadro a seguir.  

 

Quadro 4 – Composição de representantes do CNE (2021) 

Nome 
Instituição que 

representa/ Atuação 
Mandato(s) no 
CNE em 2021  

Maria Helena Guimarães de Castro 

 

Graduada e mestre em Ciências Sociais 
(UNICAMP), especialista em educação, 
é professora aposentada de Ciência 
Política da UNICAMP. 

UNICAMP 

(IES pública) 

Presidente do 
órgão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNICAMP
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Nome 
Instituição que 

representa/ Atuação 
Mandato(s) no 
CNE em 2021  

Suely Menezes 

 Habilitação em Administração Escolar 
e Orientação Educacional (UFPA); 
Mestrado em Gestão e Desenvolvimento 
Regional (UNITAU-SP). 

UNITAU-SP 

(IES privada com fins 
lucrativos) 

Conselheira 

Tiago Tondinelli 

Advogado, professor e especialista em 
filosofia pela Universidade Estadual de 
Londrina 

Ex-assessor do MEC. É 
conselheiro efetivo do 
Centro de Estudos da 
Contemporaneidade 
(INSTITUTO MEMÓRIA – 
Editora) 

(Instituição da Soc. Civil) 

Para a Câmara de 
Educação Básica 

Valseni J. P.  Braga 

Mestre em Administração pela FPL, 
Graduado em Engenharia 
Elétrica/eletrônica (PUC-MG), 
Especialização em Gestão Empresarial; 

CEO (Diretor Geral) da 
Rede Batista de Educação e 
Membro do Conselho 
Estadual de Educação de 
Minas Gerais. 

(IES privada confessional) 

Para a Câmara de 
Educação Básica 

Gabriel Giannattasio 

Graduação, Mestrado e Doutorado em 
História (UEL) 

Professor de História da 
Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) 

(IES pública) 

Para a Câmara de 
Educação Básica 

Aristides Cimadon 

Graduação em Filosofia e Pedagogia 
pela Universidade de Passo Fundo, 
Bacharelado em Direito pela 
Universidade do Oeste de Santa 
Catarina, mestrado em Educação e 
Direito, doutorado em Ciência Jurídica; 

Reitor da Unoesc 
(Universidade do Oeste de 

Santa Catarina) 

(IES privada com fins 
lucrativos) 

Na Câmara de 
Educação 
Superior 

Wilson de Matos Silva 

Administração pela UniCesumar, 
Especialista em Marketing, Mestre em 
Gestão de Políticas Públicas; 

Proprietário da Unicesumar 

 (IES privada com fins 
lucrativos) 

Na Câmara de 
Educação 
Superior 

José Barroso Filho, Advogado 

Ministro do Superior 
Tribunal Federal; do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e professor da 
UFRRJ (Universidade 
Federal Rural do Rio de 
Janeiro) 

(IES pública) 

Na Câmara de 
Educação 
Superior 
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Nome 
Instituição que 

representa/ Atuação 
Mandato(s) no 
CNE em 2021  

Anderson Luiz Bezerra da Silveira, 

Graduado em Educação Física 
(UFRRJ), Doutor pelo Programa 
Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 
(SBFis/UFRRJ). Mestre em Educação 
Física (UGF), Lato-Sensu em Ciência 
da Performance Humana em Academia 
pela Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro. 

Professor de Educação 
Física (UFRRJ) 

(IES pública) 

Na Câmara de 
Educação 
Superior 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base na Plataforma Lattes e sítios (Internet) 

 

Consideramos importante evidenciar o lugar na sociedade e a formação de 

cada integrante do CNE para podermos entender a composição atual desse órgão 

regulador da educação no país. Nós que trabalhamos e vivenciamos a educação, 

vamos ter que remar contra essa maré se quisermos transformar algo, em um país 

crescentemente conturbado e profundamente desigual.  

Optamos por analisar aspectos relacionados com os documentos legas, que 

orientam a elaboração dos PPC das IES e podem influenciar as práticas docentes 

adotadas pelos professores em cursos de Licenciatura em Artes. 

 

4.1.1. As Matrizes Curriculares (MC) dos cursos. 

 

Após as análises dos documentos legais, analisamos as MC de cursos de 

Licenciatura em Artes para verificar as adequações existentes, ou não, com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais das Resoluções CNE/CP Nº 2/2002 e da CNE/CP 

Nº 2/2015 - as mais evidenciadas até o período de análise da pesquisa, sendo 

importante observar evidências da Resolução CNE/CP Nº 2/2002 (tecnicista, 

fragmentada, produtivista) – relacionando com a passagem legal e fortemente 

diferenciada da Resolução CNE/CP Nº 2/2015 (humanizada, reflexiva e crítica) e com 

carga horária maior para a formação de professores. 
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Apesar dos avanços referente às DCN para a formação de professores em nível 

superior (cursos de Licenciaturas), decorrentes da LDB, as Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) Nº 2/2002 e a de Nº 2/2015 (BRASIL, 2002 e 2015) que, 

segundo Severino (2006), apresentam destaques curiosos quanto ao tema da 

qualidade X quantidade, entendemos que causou confusão ao passar a carga horária 

total do curso de 2800 horas, distribuídos em três anos, para 3200 horas em quatro 

anos, pois verificamos que a carga horária dos onze cursos analisados apresentaram 

horários diferentes que variavam entre 2.122  a 3.920 demonstrando a falta de 

rigorosidade quanto à distribuição do tempo,  interrogando quais disciplinas da 

estrutura curricular seriam acrescentadas, julgando importante verificar se esse 

aumento causou diferença na apropriação dos conhecimentos fornecidos pelas IES e 

como foram distribuídas nas MC.  

Analisando as MC de 11 cursos (oito privadas com fins lucrativos, uma privada 

sem fins lucrativos e duas públicas), observamos, inicialmente, que, além de existirem 

poucos cursos, a maior parte se encontra em IES privadas com fins lucrativos e, ao 

entrar nos sítios oficiais de tais IES, verificamos que todas seguem o mesmo modelo 

tecnicista, pelo modo como é apresentado o curso com disciplinas desconectadas e 

fragmentadas com relação à área específica da Arte com a área da Educação.  

Seguindo a análise procuramos princípios que norteariam a disposição das 

disciplinas quanto ao aumento da carga horária e constatamos que poucas disciplinas 

foram acrescentadas, como o caso das disciplinas de Empreendedorismo e Português 

(no caso do Português ou Língua Portuguesa é compreensível pela necessidade do 

ensino superior ter que dar conta de insuficiências de escrita na língua materna 

advindas da educação básica pelos estudantes).  

Ao elaborarmos as Fichas de Caracterização das IES/cursos, tivemos a 

intenção de perceber o que teria mais importância e peso para a formação do 

professor de Artes, na intenção de identificar o que definimos por uma formação 

autônoma na forma de: disciplinas integradas que pudessem prevalecer ações 

reflexivas em relação à formação teórica e interdisciplinar; unidade teoria e prática; a 

construção do conhecimento pela pesquisa; a formação do docente quanto à prática; 

como se articulam as diferentes linguagens artísticas no curso; a quantidade de 

disciplinas que tratam do desenvolvimento expressivo, crítico e criativo; 
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conhecimentos pedagógicos e de Fundamentos da Educação, Didáticas e Práticas de 

Ensino, Teorias da Educação; a dimensão da pesquisa (iniciação científica e outras 

formas). 

Percebemos, nesta análise, a dificuldade de saber qual professor de Artes está 

se formando, crítico/reflexivo ou transmissor e com qual finalidade se forma. 

Observamos pouca conexão entre algumas MC (como a do curso de uma IES privada 

sem fins lucrativos) com muitas das disciplinas eletivas, extrapolando a carga horária 

total do curso. Tal observação se deve à identificação de que algumas das disciplinas 

que têm relação com as técnicas artísticas poderiam ser divididas com disciplinas 

relacionadas a conhecimentos pedagógicos e de fundamentos educacionais, como 

didática e prática de ensino.  

Verificamos, ainda, que tais disciplinas não são oferecidas por não existir 

professores em função das dificuldades financeiras da IES – o que nos leva a 

perguntar sobre a validade da MC, o que de fato se ensina e a relação do real com o 

ideal (orientações legais).  

Segundo Vasconcellos (2015, p.51) essa confusão é uma “questão a ser 

enfrentada pelas políticas públicas em educação, pelos profissionais dessa área e, 

sobretudo, pelas universidades e instituições que têm a Educação como objeto de 

estudo”, portanto, quando se encontra discursos diferentes nas diferentes esferas 

(IES, PPC, MC, escolas, sala de aula), duvidamos do lugar da formação de fato de 

um professor reflexivo, como nos aponta Pimenta (2005, p.22) questionando sobre 

que tipo de reflexão tem sido realizada pelos professores? Que condições têm os 

professores para refletir? 

Um fato relevante é que na educação básica a disciplina de Artes é a que mais 

possui professores atuando sem a formação adequada. Segundo dados do 

INEP/MEC (2013), coletados pelo grupo “Todos pela Educação”52 (apesar de 

sabermos que esse Movimento tem intenções implícitas em valorizar as instituições 

 
52 Movimento da sociedade civil que se apresenta como independente e apartidário e que conta com 
grande repercussão nas mídias em geral quando o tema é Educação e qualidade da educação básica 
no país (ver Movimento “Todos pela Educação”. Uma proposta suprapartidária de estratégia para a 
educação básica brasileira e prioridades para 2019-2022. Disponível em: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/58.pdf Acesso em: 09/10/2018. 
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privadas em detrimento das públicas) apenas 7,7% dos professores que lecionam a 

disciplina Arte no ensino fundamental II e 14,9% dos professores, que lecionam a 

mesma disciplina no ensino médio, possuem cursos de Licenciatura e, do total de 

professores formados na área, existem docentes formados em uma das linguagens 

artísticas: ou Música, ou Dança, ou Teatro ou Artes Visuais. No entanto, nos currículos 

das escolas é exigido desse professor o ensino das quatro linguagens.  

Tais observações evidenciam os descompassos entre orientação legais e 

realidade e indicam que quando uma nova orientação legal é aprovada, nem houve 

tempo suficiente para que a orientação anterior fosse apreendida pelas IES (como foi 

o caso entre as Resoluções  de 2015 e 2019), ressaltando as disciplinas políticas no 

campo do currículo da formação de professores no país – sobretudo as relações entre 

o púbico e o privado, porém verificamos, também, que existem possibilidades 

(brechas) para as transformações – como foram os casos das Resoluções de 

Nº02/2015 e o Parecer CNE/CES Nº 280/2007 (Resolução Nº 1, de 16/01/2009) que 

abrem portas para um caminho autônomo, crítico e reflexivo, promissores para a 

formação de professores, em geral, e especificamente de Artes pelas IES. (BRASIL, 

2007, 2009 e 2015). 

Em função das análises realizadas e pelo fato de cursos de Licenciatura em 

Artes Visuais na modalidade presencial, não serem oferecidos na Baixada Santista e 

pela falta de documentação e carga horária, evidenciadas nas 11 MC investigadas 

nos sítios oficiais, optamos por analisar dois Projetos Pedagógicos de Curso de IES 

localizadas no município de São Paulo. 

 

4.1.2. Análise de Projetos Pedagógicos de Curso de Licenciatura em Artes Visuais 

no município de São Paulo. 

 

O procedimento que adotamos para analisar os PPC partiu de um roteiro 

elaborado com questões que nos levassem a compreender os princípios e objetivos 

do curso na formação dos professores. Agrupamos temas que surgiram nessa análise, 

evidenciando categorias importantes que nos levaram a refletir e a compreender sobre 
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a complexidade do processo formativo do professor de Artes Visuais com relação ao 

documento estrutural do curso (PPC).  

 

Quadro 5 – Temas e categorias que emergiram da análise dos PPC  

Instituição de 

Educação Superior 
Tema Categoria 

 

 

Privada sem fins 

lucrativos 

- Transmissão de conhecimentos. 

- Formação-ação consolidado na prática. 

- A autonomia relacionada ao desenvolvimento 
de atividades: prática do fazer.  

- Criação cultural: valores adquiridos.   

- Estágio burocrático: prescritivo. 

- Mestre: líder. 

- Polivalente das Artes. 

- Competências: aquisição de conhecimentos.  

- A criação focada na formação para expor seu 
trabalho artístico 

- Artista-Professor 

Ensinar e aprender 

visando o 

desenvolvimento da 

autonomia intelectual do 

estudante. 

- Estudantes de Classe C e D 

 

Desigualdade 

educacional no ensino 

superior 

Pública 

- Autonomia intelectual. 

- Formação-pesquisa-teórico/prática  

- Supervisão de estágio interativa. 

- Reflexão teórico-prática e aprofundamento dos 
conhecimentos. 

- Desenvolvimento da pesquisa e da formação. 

- Desenvolvimento da sensibilidade criativa, 
expressiva e estética. 

-  Professor-criador. 

Ensinar e aprender 

visando o 

desenvolvimento da 

autonomia intelectual do 

estudante. 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base nos documentos analisados. 

  

No quadro acima, ao separarmos as IES evidenciaram temas divergentes – o 

que nos levou a duas categorias: Ensinar e aprender visando o desenvolvimento da 

autonomia intelectual do estudante e Desigualdade educacional no ensino superior.  
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 4.1.2.1. Ensinar e aprender visando o desenvolvimento da autonomia intelectual do 

estudante. 

 

Nessa categoria identificamos tanto a presença de uma formação voltada às 

competências e habilidades no desenvolvimento de atividades transmitidas e sem 

reflexão, como uma formação integrada à profissionalização docente 

intelectual/reflexiva. Compreendemos que, nessa contradição, o processo de 

formação de professores em relação ao aprender a transmitir conhecimentos por 

competências e habilidades, considerando somente a prática do fazer, pode 

obscurecer as possibilidades de uma formação no sentido humano, social e histórico.  

Concordamos com Nóvoa (1995, p.18) quando afirma que “mais do que a 

aquisição de técnicas e conhecimentos, a formação de professores é o momento-

chave da socialização” na qual vai se compondo a sua profissão. Nessa perspectiva, 

caberia aos PPC redefinirem o campo teórico e reflexivo da formação dos professores 

de Artes, pois o conhecimento aprofundado e consciente sobre os princípios artísticos, 

pedagógicos e históricos da Arte, pode levar a reflexão sobre as bases que nutrem as 

práticas docentes e o seu próprio processo formativo.  

Compreendemos que uma formação de professores sem uma reflexão/crítica 

(conceito que desenvolvemos no Capítulo II) e sem a práxis docente (PIMENTA, 

ANASTASIOU, 2014), firmando-se na ausência de aspectos sociais e teóricos, 

representa um conhecimento desconectado e fragmentado. Nessa análise foi 

importante alcançar as intenções presentes nos documentos (PPC), percebendo a 

realidade dos fatos que podem não corresponder com as ações.  

 

4.1.2.1.1. A IES privada, sem fins lucrativos. 

 

Quanto ao cumprimento das DCN - Formação de Professores de Artes, o PPC 

da Instituição de Ensino Superior (IES), privada e sem fins lucrativos, afirma que segue 
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a Resolução CNE/CP Nº1 de 2009 (Parecer CNE/CES Nº 280/2007), cuja concepção 

de ensino/aprendizagem apresenta uma reflexão crítico-conceitual. 

Porém, evidencia-se no PPC do curso competências e habilidades 

relacionadas com o trabalho educativo e com a produção e transmissão da cultura, 

nas quais os estudantes recebem ensinamentos necessários para experimentar seus 

conhecimentos de forma adequada – sendo assim, apresenta uma contradição - pois, 

está ligado ao tema formação-ação que é previsto na Resolução CNE/CP Nº2 

19/02/2002 (BRASIL. 2002), relacionado à prática do fazer na qual o estudante 

aprende técnicas, aprimorando a capacidade de ensinar e transmitindo o que 

aprendeu e não como a Resolução CNE/CP Nº1 de 2009 (BRASIL. 2009), que tem 

como princípio uma formação integrada e compromissada com a autonomia do 

professor. 

O desenvolvimento, evidenciado no PPC por meio das práticas, traduz a 

dependência de um conhecimento pré-estabelecido desvinculado do ensino reflexivo. 

Nesse sentido, identificamos que o documento aponta a valorização do 

ensino/aprendizagem, mas se contrapõe com a própria escrita, que descreve a prática 

na transmissão de conhecimentos.  

Carneiro (2019) nos ajuda a refletir sobre o tema ao descrever a aprendizagem 

desvinculada do ensino: 

 

Vale a pena se perguntar em que momento o campo pedagógico passou a 
imprimir para si o ideário do aprender. Dos anos 1990 para cá, as políticas 
educacionais repetidamente apagaram toda uma compreensão relacional de 
“ensino-aprendizagem” em nome da “aprendizagem”. [...] haja vista, 
atualmente, o professor como “reprodutor de apostilas” ou o estudante 
avaliado por metas curriculares alheias às dinâmicas da sala de aula 
(CARNEIRO, 2019, p.42). 

 

 Nesse sentido, reconhecemos, nessa análise, indícios de que a aprendizagem 

desvinculada do ensino, manifestada na Resolução CNE/CP Nº 2/2002 (BRASIL, 

2002) e em alguns trechos do PPC dessa IES, evidencia uma organização curricular 

de natureza tecnicista, ainda que de natureza artística, pois o que vale são as técnicas 
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aplicadas e não a compreensão do que as manifestações artísticas, por meio das 

técnicas, podem oferecer como potencialidade de desenvolvimento humano.  

  Verificamos que as disciplinas específicas de formação do Bacharel em Artes 

(artista) se sobrepõem às disciplinas de formação do professor licenciado (dimensão 

pedagógica). Essa sobreposição, que denominamos de artista/professor, traz a 

indicação, subjetiva, de que ser professor de Artes é ser artista, no entanto, 

entendemos que ambos são, ao mesmo tempo, diferentes e complementares.  

Vêm ao encontro dessa afirmação, da formação de um artista/professor, 

palavras como “missão”, “mestre” e “vocação” (evidenciadas no PPC) no sentido de 

cumprir os preceitos de uma determinada sociedade (europeia), remetendo a uma 

representação tradicional/neoclássica do ensino das Artes, desenvolvida da parte do 

mestre para o discípulo (geralmente em atelier), evidenciando uma maneira de 

atender a formação, ainda, presente no ideário dos profissionais dessa área, de formar 

artistas/mestres professores. Entendemos assim que o professor não precisaria, 

necessariamente, ser artista, mas desenvolver e ter olhos de artista. 

 Ao tratar do artista/professor - cuja importância para a formação se concentra 

mais no bacharelado do que na licenciatura - estamos indicando uma formação que 

privilegia a transmissão de conhecimentos do mestre (o que sabe) ao aprendiz (o que 

aprende) e que, dessa forma, sem o diálogo da troca de saberes/fazeres pode 

enfraquecer o significado do ensino das Artes para a educação básica como uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento das sensibilidades cognitivas, 

envolvendo a criatividade e a expressividade, valorizando estudos e ensinamentos 

específicos para isso, próprios da Educação. Essa situação, vem ao encontro da 

diferença de significado entre o ensino para as Artes que tem uma relação direta com 

a formação do Bacharel e, o ensino pelas Artes que tem como ponto de partida meios 

pedagógicos da formação de docentes em Artes (em cursos de Licenciatura). 

Em alguns trechos do PPC analisado identificamos o foco da formação dirigido 

à exposição artística, ao produto, nos fazendo questionar se o processo educacional 

e pedagógico está presente ou ficaria em segundo plano, pois, entendemos que essa 

formação docente tende a priorizar os produtos produzidos em aula pelos estudantes, 

secundarizando o processo criativo e expressivo, próprio de cada sujeito.  
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Hérnandez (2005, p.26) nos ajuda a pensar dessa forma, afirmando que “é 

necessário um projeto de formação inicial de professores que possibilite a construção 

de cada futuro docente como profissional crítico da educação”. Portanto, entendemos 

que formar um professor de Artes é formar um professor/criador – tema que 

desenvolveremos ao tratar da IES pública.  

No desenvolvimento da sensibilidade cognitiva, que envolve a criatividade e a 

expressividade, o documento afirma que o ato de criar está relacionado com as 

culturas nacionais e regionais (evidenciados também na BNCC), porém, se partimos 

da premissa de que a característica criativa se desenvolve por meio de valores 

adquiridos em processo com a vida, independente do lugar, mas diante da nossa 

realidade social, nos perguntamos: o que esse curso de licenciatura poderia 

apresentar como desenvolvimento criativo? Ao analisarmos as MC, verificamos que 

as disciplinas relacionadas com a cultura nacional, por meio da História, geralmente 

são voltadas para uma visão europeizada e não de raízes brasileiras. Então, como 

valorizar uma cultura nacional nessas condições? 

Nesta perspectiva, a formação dos professores de Artes Visuais, em vista da 

análise do PPC, se fragiliza – aproximando-se das novas (velhas) competências 

desejáveis pela BNCC em que as aprendizagens se encerram em práticas de 

técnicas, mas, se no processo de ensinar e aprender, for possível desenvolver nos 

estudantes consciência e responsabilidade do valor das artes para a educação formal, 

pode ser possível escapar das convenções tecnicistas da educação, sendo 

necessário perceber o processo criativo que segundo Ostrower (1986) é um fator 

cultural valorativo do contexto e das atuações de caráter simbólico de comunicação, 

fundamental para uma análise crítica/reflexiva, como elementos comuns e 

fundamentais para o desenvolvimento da educação pelas Artes.  

Com relação ao estágio curricular, encontramos (escrito no PPC) a importância 

para o desenvolvimento da autonomia intelectual docente, porém, nas entrevistas, 

mostraremos as divergências em relação ao documento e as práticas institucionais.  

Compreendemos que o estágio é fundamental na formação do professor para 

que ele possa entender e superar a problemática que envolve a construção de sua 
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autonomia como docente, tanto do ponto de vista intelectual quanto profissional 

(evidenciado no PPC). Nesse aspecto Gomes e Pimenta (2019) afirmam que 

 

A escola pública deve se constituir no foco prioritário dos estágios e do curso 
de licenciatura em seu todo, pois nela estão presentes os alunos que sofrem 
as desigualdade e injustiças que marcam a sociedade brasileira. Tomá-la em 
seus contextos como referência da formação permite que os futuros 
professores estejam preparados teórica e praticamente para nelas inserirem 
e, com seus saberes e compromissos, apontar possibilidades de transformá-
las (GOMES; PIMENTA, 2019, p.79). 

 

Ampliar os saberes por meio das práticas vivenciadas de estágio pode 

contribuir para que o futuro professor de Artes Visuais perceba que a sua função social 

docente é a de partilhar conhecimentos que possibilite transformações e valorações 

do potencial sensível no humano.  

Outro ponto que identificamos, no documento, trata da valorização do professor 

polivalente das Artes na qual é enfatizado que o estudante ao aprender todas as 

linguagens será um professor competente. Porém conhecer cada linguagem artística 

tem um processo longo relacionado ao domínio das técnicas, ao sentido da 

linguagem, ao estudo da história e do contexto, e, acima de tudo, da relação com o 

desenvolvimento do ensino das Artes para educação formal, não estamos afirmando, 

com isso, que para ser um professor de Artes ele não pode adquirir uma formação 

que permita desenvolver a sensibilidade nas várias linguagens, mas que, cada 

linguagem tem o seu universo próprio e entender profundamente uma é entender as 

outras, pois fazem parte de uma mesma dimensão.  

Entre o que está descrito no PPC e o que nós assumimos como concepção 

com base na fundamentação teórica de formação do professor de Artes, nos impeliu 

a questionar de que forma explorar a polivalência na formação do professor e se isso 

seria possível no contexto desta IES? Entendemos que a polivalência das Artes é 

impossível de se realizar, pois, cada linguagem artística tem um universo que leva, 

muitas vezes, uma vida para se aprender e compreender e, principalmente, saber 

ensinar de forma significativa. 

Após analisarmos todo o documento, identificamos que: 
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1. As Artes desenvolvidas como processo de aprendizagens, tem uma 

concepção romântica de Arte, que ao longo do tempo tem sido um dos 

maiores entraves à democratização do acesso a esse campo do 

conhecimento, trazendo, ocultamente, a ideia de dom ou talento inato, 

prejudicando o desenvolvimento relacionado a essa área do 

conhecimento para a educação básica. 

2. O PPC, apesar de afirmar que segue as orientações do Parecer CNE/PC 

Nº 280/2007 (Resolução Nº 1, de16/01/2009) que leva em consideração 

a práxis como reflexão crítico-conceitual, as competências e habilidades 

relacionadas com a qualidade do trabalho educativo e a especialização 

em vez da polivalência, evidencia pelo contexto a produção e 

transmissão da cultura que tem relação com a Resolução CNE/CP Nº 

2/2002, mostrando ausência de reflexão/crítica e de entendimento dos 

documentos legais sobre o que se escreve no documento (BRASIL, 

2002, 2007 e 2009). 

3. O ensino das artes, pela polivalência, fragiliza-se na ausência de 

fundamentação e aprofundamento do que é conhecer o universo 

artístico e a relação do seu significado para o que representa ensinar e 

o aprender na educação básica.  

 

 

4.1.2.1. A IES pública. 

 Apesar de não nos fornecerem o PPC completo, pelo sítio oficial da IES pública, 

identificamos no documento disponível uma abordagem de formação de professores 

de Artes Visuais concretizada sobre a prática educativa reflexiva, com a finalidade de 

contribuir para transformar a Educação, por meio das Artes.  

As intenções, presentes no PPC, sintonizam-se com as concepções por nós 

adotada nesta tese que vê a formação do professor de Artes como um profissional 

autônomo e intelectual reflexivo e crítico de um saber subjetivo (das sensibilidades) - 

com fundamental importância para o desenvolvimento humano. No PPC (parcial) 

desta IES, identificamos indícios da formação de um professor crítico/reflexivo. Aqui a 
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práxis transformadora se evidencia e ao abordar a prática na formação de 

professores, lembramo-nos de Libâneo (2005) ao considerar quatro requisitos que 

também estão presentes no PPC analisado:  

 

Uma cultura científica crítica como suportes teóricos ao trabalho docente; 
conteúdos instrumentais que assegurem o saber-fazer; uma estrutura de 
organização e gestão das escolas que propicie espaços de aprendizagem e 
desenvolvimento profissional; uma base de convicções ético-políticos que 
permita a inserção do trabalho docente num conjunto de condicionantes 
políticos e sociocultural (LIBÂNEO, 2005, p.74) 

 

O estágio parece-nos ter um papel central no curso, pois está integrado às 

disciplinas das práticas laboratoriais, das atividades conveniadas em parceria com 

escolas públicas e com instituições educativas e culturais, permitindo aos estudantes 

experiências pedagógicas com crianças e adolescentes. Todas as ações são 

supervisionadas pelos docentes e profissionais mobilizados pelos convênios ou 

parcerias – o que foi reafirmado na entrevista com o coordenador do curso. 

Entendemos e acreditamos que é primordial para um curso de Licenciatura em 

Artes a existência de ambientes de formação que possibilitem o envolvimento de 

experiências vivenciadas, pois trata-se de uma das características do processo de 

autonomia intelectual. Estratégias de ensino-aprendizagem voltadas para a 

socialização de saberes, problematizando e investigando a produção de si e da 

escola, segundo Lima e Aroeira (2011) pode contribuir para uma relação educativa 

positiva entre a universidade e a escola, ideia também reforçada por Pimenta (2000, 

p.18), “a partir das necessidades e desafios que o ensino, como prática social, lhes 

coloca no cotidiano”.  

Com relação ao desenvolvimento da sensibilidade cognitiva, O PPC evidenciou 

que o curso amplia o universo das linguagens artísticas, em conjunto com uma 

formação intelectual no campo das Humanidades, caracterizando o que entendemos 

como um professor/criador cuja formação autônoma em conjunto com o estágio, é 

desenvolvida e vivenciada pela prática educativa e criadora direcionadas aqui, nessa 

pesquisa, para as Artes Visuais e integradas ao trabalho colaborativo e ao 

desenvolvimento de atitude investigativa e de experimentação, com as contribuições 



167 
 

 
 

do campo da Didática, da prática do registro reflexivo e poético e do desenvolvimento 

da autonomia intelectual e metodológica do futuro educador.  

Afirmamos a formação de um professor/criador aquele que, assim como Eisner 

entende a Arte na Educação (2013, p.112) “mais do que a habilidade de utilizar 

materiais de arte, conceituamos o papel do professor de forma ativa e exigente, e não 

simplesmente um fornecedor de materiais e um apoio emocional”.   

Nesse sentido, percebemos que existem conteúdos específicos a oferecer para 

a educação básica, como as experiências que partem das práticas vivenciadas na 

escola (por exemplo, no estágio), cujo valor e significado educacional se integram com 

as disciplinas do curso e não como atividade separada e auxiliar, que muitas vezes é 

recreativa (entretenimento), mesmo sendo obrigatória, isto é, mesmo fazendo parte 

dos currículos escolares, não é integrada e nem valorizada às outras disciplinas, 

ficando prejudicada a sua finalidade educativa.  

Por tais razões entendemos ser imprescindível formar professores preparados 

para lidar com ações subjetivas, como a criatividade, a expressividade ou mesmo com 

a experiência artística, sendo importante que a organização curricular dos cursos 

tenha como base uma forte carga de disciplinas/atividades relacionadas ao conjunto 

das estruturas pedagógicas tais como as Políticas Públicas Educacionais, as 

Metodologias, a Didática, a Epistemologia, dentre outras, integradas, no mesmo nível, 

com o desenvolvimento das sensibilidades cognitivas – o que só enriqueceria o campo 

das Artes. 

Sintetizando, a concepção de formação docente dessa IES, evidenciada no 

PPC da IES pública (parcialmente analisado) é pautada em uma reflexão teórico-

prática rigorosa na área de Artes, preocupando-se em formar profissionais de alto 

nível e conscientes da função das Artes para a educação básica. Vale saber que o 

conjunto da MC do curso trata tanto as disciplinas da área da Educação como da área 

de Artes, com pesos teórico/práticos equivalentes ao que oferece como, também, 

assegura o compromisso duradouro com as atividades de pesquisa e o estágio 

supervisionado assumido pelo compromisso da universidade com escolas de 

educação básica e outros ambientes culturais. 
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4.1.2.2. A desigualdade educacional do ensino superior da IES privada sem fins 

lucrativos diante da IES pública. 

 

Essa categoria surge da necessidade de discutir o porquê de determinados 

conhecimentos para determinados cursos e não outros, como para as políticas de 

formação que envolve IES e estudantes que determinam as classes C e D53.  

Freire (2001, p. 9), quando afirma que “quanto mais certo de que estou certo 

me sinto convencido, tanto mais corro o risco de dogmatizar minha postura, de 

congelar-me nela, de fechar-me sectariamente no ciclo de minha verdade”, nos facilita 

o entendimento  de que, ao marcar diferenças sociais no próprio PPC do curso, o 

mesmo pode fragmentar-se e operar com determinismos ao tratar, de antemão, os 

estudantes que conseguiriam atingir determinado nível e outros não (com ofertas 

educacionais diferenciadas, a depender do nível sócio econômico de cada um). 

Acreditamos que o PPC é um documento que deveria ser publicizado para 

todos os estudantes e docentes, de modo a ampliar o conhecimento e a participação 

de todos os envolvidos no curso. Como se sentiriam os estudantes das tais classes C 

e D ao lerem o Projeto Pedagógico do Curso? Quais as razões que levam os gestores 

da IES a fazer tal identificação? 

Estudantes com desvantagens socioeconômicas e educacionais, além de ter 

dificuldade em ingressar nos cursos de graduação em IES públicas, a sua 

permanência e conclusão do curso também são fatores importantes para se refletir.  

Pela análise do PPC da IES pública entendemos que os estudantes, para 

ingressarem, necessitam previamente entender sobre as Artes, nos questionando: é 

igualitário um vestibular, por meio de uma avaliação específica, mesmo sabendo que 

o estudante vem de escolas que, geralmente, não ensinam artes e que muitas vezes 

não tem acesso aos meios culturais para além de seus contextos de pertencimento? 

 
53 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) um dos principais órgãos de pesquisa 

socioeconômica no Brasil, o critério para analisar as classes sociais (A, B, C e D) no Brasil tem como 
base o poder econômico dividido por faixas de salários mínimos, na qual a classe A compreende 
pessoas que vivem com mais de 20 salários mínimos por mês, enquanto a C, D e E não passam de 
três salários mínimos. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/2044-
pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios/19898-suplementos-pnad3.html?=&t=o-que-e  Acesso 
em: 09/032021. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/2044-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios/19898-suplementos-pnad3.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/2044-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios/19898-suplementos-pnad3.html?=&t=o-que-e
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Não seria o caso de promover uma avaliação que identificasse o desejo do estudante 

em ser professor de Artes?  

Essas questões nos fazem refletir sobre as oportunidades para uns, em 

detrimento de outros (classe C e D) pensando que essa desigualdade educacional 

perpassa pelo respeito às oportunidades e pelo direito à Educação que, segundo Rios 

(2008), está relacionado ao respeito pela formação de um sujeito que tem direito a 

uma educação de qualidade - integrada e aprofundada em conhecimentos 

específicos.  

Evidenciamos no PPC da IES pública, sem fins lucrativos, uma distância na 

formação de um professor de Artes autônomo, na medida em que a base da 

organização curricular (do curso) apresenta um caráter tecnicista; o estágio não está 

claro quanto às suas finalidades, assim como a relação com as escolas de educação 

básica e o PPC diferir dos documentos oficiais. Além destes fatores, identificamos 

outros dois problemas que indicam a fragilidade formativa no desenvolvimento da 

sensibilidade cognitiva: o primeiro se refere a formação de um professor de Artes cuja 

área de formação pedagógica está num plano menor e o segundo se refere a 

formação polivalente das Artes demonstrando uma formação de profissionais como 

mestres que transmitem o saber-fazer.  

Quanto a IES pública, o não acesso ao PPC completo comprometeu o 

aprofundamento da análise, porém, entendendo que a recusa às informações para a 

pesquisa também é um dado, fica a impressão de que a visibilidade e a transparência 

de informações nos órgãos públicos (base dos sistemas democráticos) ainda não é 

uma realidade no país. 

Em síntese, constatamos dois conceitos divergentes e importantes que 

emergiram, tanto nas análises dos documentos oficiais, nas MC como nos PPC em 

ambas as IES pesquisadas: a formação de um artista/professor em contraponto à 

formação de um professor/criador, nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais 

analisados. Cada termo corresponde a um conjunto de concepções evidenciando 

formações bem diferentes: em nosso entendimento, o artista/professor está alinhado 

mais ao curso de Bacharelado e direcionado para uma formação para as Artes, cujas 

disciplinas mais importantes se encontram nos ateliers. Já o professor/criador está 
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alinhado ao curso de Licenciatura direcionando sua formação mais ao campo da 

Educação pelas Artes, cuja centralidade formativa encontra-se no campo pedagógico.   

Entendemos que necessitamos de mais pesquisas que evidenciem as 

aproximações e os distanciamentos dos cursos de Bacharelado e de Licenciatura em 

Artes – considerando a historicidade e as disputas presentes nesses campos.  Os 

cursos de Bacharelado poderiam colaborar de forma mais efetiva para a formação de 

um artista/professor, enquanto que cursos de Licenciatura poderiam enriquecer a 

formação de um professor/criador.  

 

4.1.3. As entrevistas. 

 

Realizamos duas entrevistas com coordenadores de curso das IES 

anteriormente citadas. Na primeira entrevista, feita com o coordenador da IES privada 

(faculdade) sem fins lucrativos, verificamos que o coordenador teve sua primeira 

formação em Artes Plásticas (curso de Licenciatura Curta) e o envolvimento com as 

Artes veio por influência familiar, caracterizando-se como um artista/professor  

A segunda entrevista, realizada com o coordenador de curso de Licenciatura 

em Artes Visuais de uma IES pública, este relatou-nos que sua primeira formação foi 

a Licenciatura em Artes Plásticas (curso de Licenciatura Plena) e a relação com as 

Artes veio do universo da Pedagogia Artesanal, da conscientização pela prática do 

fazer em grupo, citando o estágio como a fonte desse conhecimento vivenciado, 

caracterizando-se como um professor/criador.  

No decorrer das duas entrevistas esse item da formação do artista/professor e 

do professor/criador apontou diferenças importantes nas análises, pois nos ajudou a 

compreender, com mais clareza, o significado e as concepções que envolvem o 

campo das Artes para a formação do professor e a relação do ensino de Artes na 

educação básica - na visão de cada coordenador. O quadro a seguir apresenta a 

síntese da análise das entrevistas realizadas.  
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Quadro 6 – Temas e categorias que emergiram das entrevistas 

ENTREVISTA TEMAS CATEGORIAS 

1 - COORDENADOR 
DA IES PRIVADA  

 

 

 

 

 

 

- Artista/professor.  

- Transmissão de conhecimento. Leitura de 
mundo, Mestre, dom. 

 - Inicia com a formação/pesquisa e se especializa 
com Arte. Professor/Artista.  

- Estágio Supervisionado burocrático. Plantão de 
estágio.  

Aprender e ensinar 
(transmissão de 
conhecimentos ou 
autonomia 
intelectual?) 

- Formação de qualidade para poucos. 
Desigualdade 
educacional no 
ensino superior. 

- Professor polivalente. 

Desenvolvimento da 
sensibilidade 
cognitiva (criatividade 
e expressividade). 

2 - COODENADOR DA  

IES PÚBLICA 

 

- Professor/artista.  

- Autonomia intelectual com responsabilidade 
social, transformação do homem.   

- Profissional com consciência política e social da 
função da Arte. 

- Inicia com a Arte e se especializa em 
professor/pesquisador, professor/criador.  

- Estágio Supervisionado participativo. Supervisão 
participativa. 

Aprender e ensinar 
(transmissão de 
conhecimentos ou 
autonomia 
intelectual?) 

- Formação de qualidade para poucos. 
Desigualdade 
educacional no 
ensino superior. 

- Professor especialista.  

Desenvolvimento da 
sensibilidade 
cognitiva (criatividade 
e expressividade). 

Fonte: elaborado pela pesquisa, com base nas entrevistas analisadas. 

  

A categoria: Desenvolvimento da sensibilidade cognitiva (criatividade e 

expressividade) evidenciou-se nas entrevistas, em conjunto com a categoria: 

Processo de autonomia intelectual e o Ensinar e aprender (presentes na análise dos 
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PPC) - apresentando relação direta com a polivalência e a especialização desse 

profissional.  

 

4.1.3.1. Observações sobre a entrevista 1 – IES privada sem fins lucrativos. 

 

O coordenador desta IES teceu diversas considerações sobre os temas 

abordados no roteiro para entrevistas que foram além das simples respostas. 

Percebemos, em seu relato, um discurso coerente com as próprias crenças, a de 

formar um artista/professor. 

Sobre a categoria Ensinar e Aprender, o coordenador respondeu que, na 

concepção adotada pela IES, o estudante tem que ter vivência com as Artes, segundo 

o relato do entrevistado: 

Como ele pode desenvolver no outro aquilo que ele não conhece? Temos 
alguns docentes aqui no curso que não são artistas, mas na maioria são 
porque achamos importante que o professor tenha vivência nessa 
especificidade, pois como ele pode desenvolver no outro o interesse e a 
relação com a Arte se você não tem. A relação da Arte com o artista, que é 
muito específica, ou ele aprende fazendo ou ele não sabe o que é (fala do 
coordenador). 

 

Essas palavras demonstram a importância do estudante vivenciar o processo 

artístico, porém entendemos que ao vivenciar, é necessário ter consciência do quê se 

entende por ensino de Artes para a educação básica, que Arte, que escola básica, 

que estudantes?  

Entendemos que há divergências entre as concepções do processo artístico e 

de sua formação, pois a função das Artes para a escola tem como foco principal a 

formação de sujeitos sensíveis, que possam enxergar e ampliar suas concepções de 

mundo. Sendo assim, para que um professor possa ensinar é necessária uma sólida 

formação relacionada ao campo da Educação (e da Pedagogia). No campo da 

Educação Freire (2001, p.39) “enfatiza a exigência ético-democrática do respeito ao 

pensamento aos gostos, aos receios, aos desejos” e no campo da Pedagogia Franco 
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(2012, p.215) afirma que “para cumprir sua tarefa social de compreender a prática 

para transformá-la, requer um trabalho coletivo com os professores, e não sobre eles”. 

Os problemas existentes entre os cursos de Bacharelado e de Licenciatura 

partem de PPCs voltados para ou para a formação de professores ou para a formação 

de artistas. Nesse sentido quando o curso de Bacharelado em Artes faz parte de um 

mesmo curso de formação de professores de Artes, seria importante compreender o 

significado da profissionalidade docente que tem seus próprios saberes/fazeres, 

ressignificando - conforme Pimenta (2000, p.17) “os processos formativos a partir da 

reconsideração dos saberes necessários à docência”. 

Observando a MC do curso analisado (antes da entrevista) - perguntamos ao 

coordenador sobre a estruturação do curso -  nos respondendo que, o curso oferece 

dois anos denominados de área comum, composto por disciplinas teóricas e práticas 

relacionadas a Educação (com menor carga horária) e as Artes (mais carga horária) 

e dois anos de ênfase em uma área optativa (opção pelos cursos de Bacharelado ou 

Licenciatura), porém, essa divisão não deixou claro  como se constitui a realização de 

dois cursos distintos.  

Na fala do entrevistado, os estudantes, ao longo do curso, participam de atelier 

e atividades de formação do pesquisador em Artes e complementam a Licenciatura 

com disciplinas relacionadas à Educação. Essa afirmação evidencia a intenção do 

curso em formar um artista/professor pesquisador das Artes e não da Educação, pois, 

verificamos as disciplinas voltadas para a formação de professores na MC do curso, 

parecendo que o aprender e ensinar, ficam comprometidos com créditos mínimos para 

temas importantes, como Metodologias e Didáticas voltadas para a compreensão do 

ensino das Artes na Educação. Importante ressaltar que os cursos de Bacharelado e 

de Licenciatura estão ligados - mas são interdependentes.  

Complementando a esse molde estrutural do curso, o coordenador apontou que 

o curso de formação do professor de Artes, é favorável a formação do professor 

polivalente nas Artes mesmo entendendo a dificuldade de chegar à fusão das 

linguagens, pois é um trabalho complexo e que, segundo o entrevistado, enfrenta 

muitas dificuldades para realizar essa empreitada.  
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Como afirmado por Fischer (1997), Ostrower (2013) e Barbosa (2012a), dentre 

outros, cada linguagem artística tem um universo extenso de conhecimentos, que em 

nossa concepção, torna-se impossível formar um professor de Artes que domine todas 

as linguagens (Artes Visuais, Música, Dança e Teatro) e em condições para oferecê-

las aos discentes da educação básica, evidenciando a tendência tecnicista (ou 

neotecnicista) do curso. 

A partir da análise da entrevista, constatamos uma formação educacional para 

as Artes e não pelas Artes, isto é por meio dela, uma vez que o processo do 

desenvolvimento da linguagem artística, com a ampliação das sensibilidades 

cognitivas é primordial para o desenvolvimento humano.  

Pelo nosso entendimento - os processos que se desenvolvem entre Educação 

e Arte - principalmente em relação ao que está sendo exigido na BNCC e na BNC – 

Formação de Professores – em relação à construção da autonomia intelectual de um 

professor de Artes, com a exigência de transmissão de conhecimentos pré-

determinados (que se dizem criativos pelo domínio das técnicas), mas sem um diálogo 

crítico e consciente do que representa o ato de ensinar e aprender – com uma 

formação para a vida (pela vida, com a vida) distancia-se de uma formação autônoma 

intelectual e profissional. Nesse aspecto, um estágio curricular alicerçado na reflexão 

teoria e prática e uma relação orgânica com escolas-campo de educação básica 

parece-nos imprescindível. 

O coordenador pouco relata sobre o estágio na formação do professor de Artes. 

Não tratar desse ponto e não construir e acompanhar processos supervisionados de 

relações com escolas-campo dificulta a aproximação com a realidade educacional de 

escolas de educação básica e não oportuniza aos estudantes a reflexão teoria e 

prática.  

O entrevistado acredita que desempenha um trabalho de excelência 

disponibilizando professores para orientar, mas não para acompanhar. Nesse sentido 

entendemos que o estudante pode não reconhecer esta etapa da formação (período 

do estágio curricular) como importante na compreensão da unidade teoria e prática e 

pode viver experiências em contextos reais de seu trabalho profissional. 
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 Compreender o estágio como um momento precioso de participação da 

profissão docente é estar ativo diante do processo de valores éticos, estéticos, sociais, 

culturais, entre o ensinar e aprender, entre o professor e o estudante, entre a 

instituição formadora e as escolas (ALMEIDA, GOMES E TINÓS, 2011) 

Segundo o coordenador entrevistado - o discente é visto como um estudante 

que chega ao curso com formação escolar ineficiente (associando tal déficit por serem 

oriundos de escolas públicas e de classes sociais menos privilegiadas 

economicamente). Pelo seu relato: 

A faculdade trabalha com o público carente e que vai retornar provavelmente 
para esse lugar. Muitos professores formados aqui são professores de 
periferia o que vem dificultando cada dia mais seu acesso aqui por causa da 
falta de incentivos do governo como não ter mais bolsas, não ter mais 
empregos. Estamos lutando para tentar ultrapassar a crise para ver se nós 
conseguimos reencontrar esse público e trazê-los de volta. As pessoas que 
tem condições financeiras vão para a FAAP (fala do coordenador). 

 

 Reafirma-se assim a informação obtida no PPC, mas ressalta que com o a 

aumento da carga horária total do curso, garante, em conjunto com a pesquisa 

artística, o desenvolvimento futuro do trabalho profissional com mais autonomia. Mais 

uma vez, percebemos no coordenador a perspectiva para a formação do 

artística/professor e não para um professor/criador. 

Esse discurso se encaixa na categoria desigualdade educacional no ensino 

superior, evidenciado tanto no PPC, como no relato do coordenador ao reconhecer 

que os estudantes do curso de Licenciatura em Artes Visuais são despreparados (pela 

escola básica) para cursar o ensino superior. Dessa forma, podemos inferir que, ao 

fazer tal avaliação, provavelmente a instituição tem como medida outros cursos por 

ela oferecidos. O desempenho insatisfatório em atividades acadêmicas que levem a 

tais posições, que reconhecemos como inapropriadas, pode originar uma 

desigualdade ainda maior e que podem se parâmetros para a criação de pré-conceitos 

com estudantes que pretendem cursar essa IES.  

Esse tipo de afirmação pode comprometer ainda a crença nas possibilidades 

formativas de cada estudante, uma vez que além do que as IES oferecem como 

formação, depende também do discente desenvolver sua autonomia, que envolve o 
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percurso formativo, as experiências vividas, o entendimento que se tem sobre o que 

é ser autônomo e a função social das Artes para a educação básica.  

Ao abordar temas que tratam sobre os saberes de estudantes das classes 

populares, pode se reforçar a discriminação de estratos sociais, o que vem ao 

encontro da meritocracia complacente (FREITAS, 2018), manifestada por feições 

assistencialistas. 

O relato do coordenador, como dissemos, apresenta intenções positivas ao 

acreditar que a Arte transforma, mas parece confirmar a continuidade hegemônica 

presente na Pedagogia Tradicional, cujo desenvolvimento parte de conhecimentos e 

conceitos de formação pré-estabelecidos por Instituições neoclássicas. Santos (2008) 

apontam-nos três crises que atualmente são vivenciadas pelas IES: a hegemônica, a 

de legitimidade e a institucional, afirmando que “resulta das contradições entre as 

funções tradicionais da universidade e as que ao longo do século XX lhe tinham vindo 

atribuídas”. Essa hegemonia identificada nas entrelinhas da fala do coordenador 

ressalta a produção de alta cultura versus a formação de mão de obra e das elites 

versus a “produção de padrões culturais médios e de conhecimentos instrumentais” 

(SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008, p.15).  

 

4.1.3.2. Observações sobre a entrevista 2 – IES pública.  

 

Durante a entrevista observamos na fala do coordenador, a consciência da 

função social do profissional na formação docente, num aprender e ensinar que 

efetivamente incorpora, com responsabilidade, o desenvolvimento civilizatório perante 

a sociedade e a cultura, que nos ajudou a entender e reforçar o PPC que nos foi 

fornecido (mesmo que incompleto).  

Na categoria ensinar aprender relacionada à autonomia intelectual, 

percebemos que o desenvolvimento da sensibilidade cognitiva envolvendo a 

criatividade e a expressividade relaciona-se à formação de um professor com tomada 

de posição intelectual, com autonomia profissional e responsabilidade social, 

evidenciada nessa fala: “não tem como pensar numa formação integral da pessoa, de 
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qualquer pessoa, se as suas capacidades expressivas, interpretativas, de formulação 

poética e tudo mais, não forem desenvolvidas, simplesmente assim.”  

Endossamos essa observação sobre o projeto “Cartografias de si”, denominado 

pelo próprio coordenador como Sistemas Formativos com exercícios que envolvem a 

memória, a criação artística e a pesquisa de coleta de dados. Exercícios que, segundo 

o entrevistado, possibilitam o reconhecimento e a consciência do estudante de que 

pode afetar o mundo físico, a própria condição humana e os contextos culturais com 

suas relações éticas e estéticas. Pareceu-nos que essa atividade contribui para o 

desenvolvimento das sensibilidades cognitivas, levando esse futuro profissional a ter 

autonomia intelectual, entendendo a importância e o seu comprometimento com as 

Artes na Educação. Entendemos como a formação de um professor/criador, pelo o 

diálogo entre as linguagens artísticas e a educação, exposto pelo coordenador, como 

a fusão (Educação e Arte) que sustenta a formação nesta IES.  

O coordenador da IES pública apresenta-se favorável à formação de um 

professor que pode (ou não) ser artista, mas sua concepção é embasada na ideia de 

um professor que acredita na docência como um ato criador e que o trabalho 

pedagógico tem uma natureza artística – ideia que se assemelha à concepção 

defendida nesta Tese.  

Analisar a entrevista focando a categoria ensinar e aprender sob a ótica da IES 

pública pesquisada, como sendo objetiva na formação de professores de Artes e não 

de artistas que podem ser professores, valoriza uma formação docente comprometida 

com suas especificidades profissional marcada pelo desenvolvimento do processo 

que terá como prioridade educacional um aprender e ensinar voltados para a 

educação básica. 

O coordenador informa não acreditar numa formação polivalente das Artes. Em 

sua opinião, estudar todas as linguagens, em pouco tempo de curso, torna o trabalho 

e a formação - superficial. Ressalta que no curso não é obrigatório trabalhar com todas 

as linguagens porque isso seria impossível. Essa postura mostra-nos consciência da 

complexidade existente em cada linguagem artística, já evidenciada anteriormente. 



178 
 

 
 

Ainda no relato do entrevistado, o curso intenciona formar um professor com 

muito conhecimento da prática, da materialidade da linguagem visual, da História da 

Arte brasileira e da Arte Contemporânea brasileira, percebendo a necessidade de uma 

postura crítica do papel da Arte, da consciência política, da função social e acima de 

tudo, de um profissional/professor sem medo de enfrentar qualquer situação e, 

também, de não se apegar a modelos ideológicos, conforme defende Freire (1996). 

Nesse aspecto o entrevistado relata que: 

Eu acho que é assim: não tem como pensar numa formação integral da 
pessoa, de qualquer pessoa, se as suas capacidades expressivas, 
interpretativas, de formulação poética e tudo mais, não forem desenvolvidas, 
é simplesmente assim. (Fala do coordenado) 

 

Os conteúdos estudados no curso se organizam em uma estrutura teórica e 

prática, evidenciado tanto na MC como pelo coordenador da seguinte forma: um ciclo 

básico de dois anos que contempla tanto a formação do artista (nos ateliers) como do 

professor (por meio de atividades de pesquisa e ensino/disciplinas), de forma única, 

com carga horária de disciplinas voltadas para a área de Ciências Humanas. Em 

seguida, mais dois anos que se dividem nos cursos de Bacharelado (continua as 

pesquisas em ateliers) ou Licenciatura (continua as pesquisas em educação e 

formação de professores).  

Interessante notar que esse curso começa apresentando as Artes em todo o 

seu universo (2 semestres) e, nos semestres subsequentes, parte para a pesquisa 

diretamente ligada à formação do professor (Licenciatura) ou do artista (Bacharelado) 

separadamente. Percebe-se que, num mesmo curso de graduação (Licenciatura ou 

Bacharelado) a divisão das especificidades de cada profissional é marcada podendo 

assim, trazer mais segurança e compreensão de uma formação de professor de Artes 

e não de um artista que pode ser professor. 

Nesse sentido, o estágio desenvolvido nos dois anos subsequentes, que é 

participativo, caracteriza-se da seguinte forma: inicialmente, os estudantes, 

investigam e observam as aulas de Artes em escolas públicas; num segundo 

momento trabalham a organização e a regência de aulas; na fase final, os estudantes 

acompanham os professores nos cursos de extensão promovidos pela universidade 
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para crianças, jovens e professores da educação pública. Pimenta (2000) nos dá 

subsídios para compreender a importância do estágio, pela crença de que uma 

identidade profissional se constrói a partir da: 

Significação social da profissão; da revisão das tradições. Mas também da 
reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem 
significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes 
válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 
práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da 
construção de novas teorias (PIMENTA, 2000, p.19) 

 

Um ponto nos chamou, demasiadamente, a atenção: o fato desta IES pública 

oferecer apenas 30 vagas por ano (que entendemos como uma oferta reduzida, pois 

para outros cursos são disponibilizados por volta de 60 vagas por turno).  Ao refletimos 

sobre o papel da universidade pública para a sociedade, entendemos que o seu 

protagonismo social e referência social é mais do que necessário para a existência de 

bases democráticas e de direitos. Como nos lembra Leher (2019, p.201), “a 

universidade pública somente será pública se os conhecimentos nela trabalhados 

romperem com a colonialidade do saber e do poder”. Sendo assim entendemos que 

um curso considerado de excelência em uma universidade pública, abrir mais vagas 

para formar professores autônomos (intelectual e culturalmente) que possam no 

ensino das artes nas escolas transformarem e dar o devido significado para a 

educação básica – seria por si só - uma grande contribuição.  

Compreendemos, entretanto, que as universidades públicas brasileiras nos 

últimos anos, estão premidas pela diminuição de financiamento e de fomento, em 

geral, para o ensino, a pesquisa e a extensão – assim como pelas exigências feitas 

ao corpo docente de condições sobrecarregada de trabalho (volume de aulas, 

produtividade acadêmica etc.) associada à falta (ou reduzida) existência de concursos 

públicos para docentes – o que – no seu conjunto – cria obstáculos à ampliação de 

vagas nos cursos de graduação ofertados.  

Verificamos que nesse curso, o aprender e o ensinar relacionam-se com a 

autonomia intelectual porque existe uma densa formação docente (professor/criador) 

valorizando a pesquisa, a reflexão e a vivência como parte do processo de formação 

docente, o que contribui, certamente, para a autonomia do estudante.  
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 Em síntese, analisamos duas IES com dois tipos diferentes de organização 

curricular no que se refere às Artes: uma IES com a intenção de formar um 

artista/professor, na qual a prática do fazer tem um valor maior do que os conteúdos 

pedagógicos, caracterizando assim a transmissão de conhecimentos e a outra IES 

relacionada ao professor/criador cujo objetivo é formar um profissional autônomo, 

criativo, crítico e consciente do significado das Artes para a formação dos estudantes 

da educação básica.  

 Para essa análise desenvolvemos no Capítulo I conceitos que defendem não 

só a prática em si, mas a prática junto a experiências teórico/reflexivas e conscientes 

como Eisner (2008) que se preocupava com ações de sensibilização promovidas 

pelas Artes envolvidas com o desenvolvimento do processo educacional se 

perguntando: o que pode a educação aprender com as Artes?  Pelo desenvolvimento 

das sensibilidades o conhecimento, que se concretiza, tanto no individual como no 

coletivo (inseparáveis), têm mais profundidade e pode se transformar em outros 

saberes. Fischer (1987) nos fez pensar na formação de sujeitos, abordando a Arte 

como uma linguagem de conhecimento indispensável para a compreensão e o 

desenvolvimento humanos, entendendo o processo educacional como base para a 

formação de professores de Artes que, acreditamos seja mais comprometido com a 

educação pela (por meio) da arte e não para (produto) a Arte. 

  No entanto, ao saber que na formação do que entendemos como 

professor/criador formam-se somente 30 por ano, e destes, uma parcela significativa 

poderá optar por trabalhar em áreas educativas de Museus (públicos ou privados) – 

por ser uma atividade mais rentável do que a função docente - nos traz outras 

reflexões sobre a efetividade (impacto na sociedade) de cursos públicos – que são 

subsidiados pela sociedade e também sobre a necessidade de haver maior 

investimento na educação pública e na formação de professores, de forma a torná-la 

mais atrativa para os egressos do ensino médio.  
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4.2 – A triangulação: diálogo entre os dados da pesquisa 

 

Na triangulação metodológica dos dados da análise documental e das 

entrevistas percebemos que nem sempre o que é dito ou escrito faz parte da realidade 

cotidiana que pesquisamos. A composição multifacetada dos dados ajudou-nos a 

perceber, com mais profundidade, o contexto que envolveu os relatos dos 

coordenadores, os dados revelados durante as leituras dos PPC e as orientações dos 

documentos legais. Todos, de alguma forma evidenciaram a realidade sobre a 

formação de professores, em especial, da formação de professores de Artes, o que 

nos conduziu a um retrato mais consistente e mais objetivo da realidade desse futuro 

profissional.  

 Ainda sobre a triangulação de dados, tomamos particular cuidado com a 

realidade de cada IES, pois apesar de ambas oferecerem o mesmo curso, as 

propostas formativas para a docência não são as mesmas e, a realidade discente e 

institucional também não. Isto posto e, dadas as particularidades deste ano atípico de 

pandemia do Covid 19, elucidamos que a mediação constante, consciente e criteriosa 

da análise permeou todo o estudo. Pautamo-nos em Azevedo e at. al. (2013) para que 

o trabalho espelhasse a realidade, superando as possíveis deficiências da 

investigação. 

 No processo de construção das categorias, percebemos que o que 

denominamos de principal, a categoria aprender e ensinar, estavam embutidas outras 

duas: o desenvolvimento da autonomia intelectual/profissional e o desenvolvimento 

da sensibilidade cognitiva (cultura, criatividade, expressividade, direito, ética e 

estética), pois, de alguma forma, ambas compõem o mesmo processo de 

compreensão de conhecimentos específicos da área de Educação e Artes. 

Diante das três categorias de análise, verificamos que, o Aprender e ensinar 

que depende da relação de saberes e ações entre o que oferece a IES e os docentes 

pode não possibilitar um diálogo direcionado para formar um professor de Artes, 

evidenciado, aqui, pela inexistência das reuniões do Núcleo Docente Estruturante54 

 
54 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) segundo a Comissão Nacional de Avaliação (CONAES) no 
Parecer Nº 4/2010 determina como Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído por professores 
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(NED). Observamos que o espaço/tempo institucional e as alterações curriculares dos 

cursos são realizadas, de forma frágil, pois as reuniões são compostas apenas pelos 

coordenadores de cursos, sem a presença dos professores.  

Essa situação, a nosso ver, não é producente, pois toda a comunidade escolar 

precisa ser ouvida e essa escuta pode elucidar os diferentes pontos de vista sobre o 

curso. A proposta do NDE, com relação aos discentes permite trazer à tona o que, de 

fato, acontece no decorrer das aulas: as insatisfações e avanços. A ausência de 

representantes da comunidade educacional pode favorecer orientações tecnicistas 

(ou outras) na formação do professor para o ensino das Artes, uma vez que não 

existem debates e reflexões. 

Compreendemos que a educação para o mercado de trabalho, evidenciada na 

maior parte dos dados coletados e que, diferentemente da educação para o mundo 

do trabalho, tem como objetivo a constituição de um conjunto de competências e 

habilidades com estratégias administrativas, transmitindo e treinando o sujeito para 

executar uma determinada tarefa, com expansão de ações e com nível baixo de 

participação (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2009). Prova disso foi na análise do PPC da IES 

privada sem fins lucrativos que, algumas vezes implícita e outras explicitamente, a 

concepção de uma formação tecnicista, desvinculada do ensino, como as descritas 

nas Resoluções de CNE/CP Nº 1 e Nº 2/2002, CNE/CP Nº 2/2019, evidenciam 

conhecimentos ligados às competências e habilidades práticas e, os conteúdos como 

suporte para as avaliações – que são tratadas, em geral, como produtos, na forma 

somativa e não com caráter diagnóstico e formativo. 

Perceber a diferença entre o que significa o mercado de trabalho e o mundo do 

trabalho foi crucial, pois percebemos que no mercado de trabalho, os futuros discentes 

(IES privada sem fins lucrativos em sua maioria), por força de uma construção 

intelectual aligeirada e desprovida de ações reflexivas, acabam sendo vistas como 

uma simples mão-de-obra a ser fornecida para a sociedade, mesmo em cursos como 

de Licenciatura em Artes, na qual seria esperado problematizar tais temas. Por outro 

lado, No mundo do trabalho, os discentes (oriundos da IES pública), por força de uma 

 
com formação acadêmica de cada curso que, de forma sistemática, discutem e desenvolvem 
estratégias para assegurar a consolidação e atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos e tem a 
função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre todas as questões de natureza acadêmica. 
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construção intelectual aprofundada e com maior estímulo à reflexão, podem ser mais 

absorvidos profissionalmente, se dividindo entre a educação básica como em 

instituições culturais de educação não formais – apresentando-se como um paradoxo, 

pois as universidades públicas que apresentam melhores condições de estrutura 

institucional prestariam grande serviço às escolas públicas, com o maior ingresso de 

egressos desses cursos, que apresentam sólida formação teórica e prática. 

Se não houvesse uma análise mais adensada propiciada pela triangulação 

(fazendo comparações entre as palavras e frases que se associam e que estão 

evidenciadas nos documentos legais) não perceberíamos que essas ações estão 

conectadas diretamente aos moldes tecnicistas. Percebemos que a linguagem 

artística ao se apropriar de termos como autonomia, criatividade, expressividade 

(entre outras) pode não se justificar pelas próprias linhas escritas, mas pelas 

entrelinhas que se mostram pela adesão aos preceitos neoliberais e a transmissão de 

conhecimentos associadas às práticas. 

 Analisando as MC dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, percebemos 

que a distribuição de disciplinas, chamada, ainda, de ‘grade curricular’, revela a 

fragmentação de conhecimentos, separando a compreensão do todo e alienando a 

condição de percepção e de reconhecimento dos sujeitos que ensinam e aprendem 

num contexto complexo, cujo fluxo é constante e que tem configuração sistêmica.  

 Os estudos de Dardot e Laval (2016) nos permitiram identificar a íntima relação 

entre o proposto nas MC das IES pesquisadas e um discurso vazio em que a 

responsabilidade social passa a ser vista somente pela lógica do próprio sujeito, como 

empreendedor de si mesmo, dono de um direito, que a nosso ver é cerceado. Os 

fracassos são creditados exclusivamente e individualmente, aos que não alcançam o 

sucesso esperado, deixando de lado a configuração social que estrutura tais 

determinações. Nesse sentido, é impossível criar uma base, cujo desenvolvimento 

das sensibilidades cognitivas possa permear toda a MC, em um PPC de origem 

tecnicista.  

A perspectiva (racionalidade) neoliberal, apresentado pelo viés tecnicista, está 

na base das organizações curriculares (DCNs, Resoluções, Pareceres, MCs, PPCs) 

e reforça um modelo educacional baseado no produtivismo (analisados nos 

documentos), porém, nossa sociedade carente de conhecimentos se vê envolvida, 
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despreparadamente, num enlace econômico carregado de discursos baseados em 

palavras como inovação e qualidade, ficando claro que são velhos costumes de uma 

Pedagogia tradicional envolvida com a Pedagogia Tecnicista, transfigurado em 

Pedagogia Moderna (SAVIANI, 2018). 

 Segundo Pimenta (2000, p. 17) “ressignificar os processos formativos a partir 

da reconsideração dos saberes necessários à docência é o principal foco para acabar 

com a instrumentalização técnica do fazer docente”, porém, os documentos que 

tratam das competências e das habilidades com a finalidade de interação com as 

manifestações culturais da sociedade correlacionando-as com a qualidade do trabalho 

educativo – foram revogados e estão comprometidos.  

A confirmação da formação de um artista/professor que tem o dom e é mestre, 

pode comprometer o desenvolvimento da sua autonomia intelectual que necessitaria 

estar envolvida com os saberes docentes, compreendendo que o espaço/tempo 

Institucional é primordial para esse desenvolvimento, tanto intelectual como 

profissional. Em nossa compreensão, a profissão professor, embasada tanto nas 

orientações legais como nas institucionais, necessita estar vinculada a uma reflexão 

teórico/prática que permita o envolvimento com o aprender/ensinar como práxis do 

fazer, e nesse sentido, entendida como atividade humana em um movimento real do 

mundo (prático-crítico).  

O artista/professor está alinhado às Resoluções do CNE/CP Nº 1, de 

19/01/2002 e Nº 2, de17/01/2002, a BNCC – Artes/2018 e a Resolução CNE/CP Nº 2, 

de 20/12/2019, nas quais a ação profissional relaciona-se às exigências do mercado 

de trabalho, regulamentando as aprendizagens essenciais, cujas competências e 

habilidades (a prática da prática) são concepções nucleares. O aprender a aprender, 

as avaliações por competências aprendidas, a transmissão de conhecimentos e a 

polivalência das Artes na formação, fazem parte de um sistema educativo que é 

denominado de neotecnicista (FREITAS, 2018). 

Quanto ao professor/criador, o Parecer CNE/PC Nº 280/2007 (Resolução Nº 1 

de16/01/2009) e a Resolução CNE/CP Nº 2, de 01/07/2015 vem ao encontro de 

preceitos sobre uma formação de professor que, ao entender que a práxis 

(transformadora) caminha a favor de uma reflexão crítico-conceitual e que as 
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competências e habilidades são desenvolvidas em função da qualidade do trabalho 

educativo, compreendendo, também que é importante conhecer a fundo cada 

manifestação artística entendendo seu universo único e singular que não é a mesma 

intenção da polivalência das Artes. Essa formação integrada valorizando tanto as 

Artes como a educação básica resultam de um processo construído numa visão de 

educação que prima pelo desenvolvimento autônomo e emancipatório. Nesse sentido, 

Freire (1996) nos lembra que: 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática (práxis)55 de ensinar-
aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, 
gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se 
de mãos dadas com a decência e com a seriedade (FREIRE, 1996, p.24). 

 

Nas entrevistas compreendemos que tanto no curso da IES pública como da 

IES privada sem fins lucrativos há concordância com a formação de um professor que 

também é artista, no entanto discordam quando, a IES pública acredita que na 

formação de professores de Artes Visuais é importante ser artista, mas antes, 

necessita assumir a natureza criadora da docência. No curso da IES pública, existe 

uma concepção de que o trabalho docente também é um ato criador e que o trabalho 

pedagógico pode ter uma natureza artística e, nesse sentido, acreditamos exatamente 

nessa formação - cujo objetivo maior para se formar professor de Artes é o 

desenvolvimento imbricado entre arte e educação, compreendendo o que a Educação 

pode se enriquecer (e muito) com as Artes e vice versa. 

No entanto, as áreas pertinentes à formação para docência, em nossa opinião, 

são, em geral, esvaziadas de conhecimentos, não valorizando, devidamente, o 

desenvolvimento histórico de cidadãos que produzem culturas. Esse esvaziamento 

(embutido no PPC da IES privada e nas orientações legais) cria condições para moldar 

um professor que acredita ser autônomo, mas está preso a um sistema neoliberal 

(CONTRERAS, 2002), em que as artes passam a ter valor somente no produto final e 

não no processo de ensino/aprendizagem. 

Observamos que a BNC – Formação de Professores, último documento 

aprovado pelo Ministério da Educação e CNE, apresenta pontos que precisam ser 

 
55 Adendo da pesquisadora.  
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urgentemente, analisados antes de entrar em vigor e que pesquisas e discussões 

coletivas são necessárias para a reestruturação dessas orientações quanto à 

valorização e ao tratamento, em todos os sentidos, da formação de professores, em 

especial de Artes. Em contrapartida, observamos que a Resolução CNE/CP Nº 2/2015 

fez reformulações no sentido de promover a educação como processo emancipatório 

na formação de professores, relacionando as atividades de criação e atividades 

culturais com o ensinar e aprender, que acabou não entrando totalmente em vigor. 

Acreditamos que essa Resolução CNE/CP Nº 2/2015 precisa voltar ao debate 

educacional, uma vez que nem chegou a ser concretizada – de fato. 

Entendemos que é necessário reformular os cursos de Licenciatura, sobretudo 

de Licenciatura de Artes, gerando novas propostas de incentivos que são promissores 

se o país desejar manter a profissão de professor como um profissional reflexivo, pois 

segundo Imbernón (2009) a consequência de não formar professores reflexivos, 

críticos e conscientes de seu papel social, será a alienação total e possivelmente o 

término da função da sua profissão. Entendemos que seria importante que a 

Resolução CNE/CP Nº 2, de 20/12/2019, passasse por uma revisão, construída em 

diálogo com entidades reconhecidas de formação de professores, de pesquisa em 

Educação e da área de Artes, entendendo que as leis por si só não mudam realidades.   

Existem avanços e retrocessos - tanto nos documentos oficiais como nos PPC 

e nas entrevistas: o avanço (Resolução CNE/CP Nº 2 2015, PPC e entrevista com a 

IES pública) é que a licenciatura em Artes Visuais contempla o aprofundamento de 

uma linguagem artística durante o curso, em vez da polivalência das Artes. O 

retrocesso é que tira a obrigatoriedade do estágio, (PPC da IES privada sem fins 

lucrativos), o que pode ser interpretado como sem importância. Sobre o estágio, 

adotamos as palavras de Pimenta (2011) ao afirmar que:  

O estágio constitui um campo de conhecimento que se produz na intenção 
entre curso de formação e o campo social no qual se desenvolvem as 
atividades educativas, entre as quais a de ensinar, própria dos profissionais 
professores (PIMENTA, 2011, p.09-10). 

 

Na pesquisa evidenciamos a quantidade de IES privadas que oferecem cursos 

de Licenciatura em Artes Visuais e constatamos que elas detêm a oferta de matrículas 

em mais de 80% dos cursos. Essa evolução das matrículas em IES privadas, no 
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conjunto dos cursos de Licenciaturas têm um crescimento expressivo, afirmada na 

recente pesquisa de Gatti, Barretto, André, Almeida (2019, p.110) que de “659 mil 

estudantes em 2001, os cursos passam a ter mais de 1,5 milhão de alunos em 2016, 

o total das matrículas nos cursos de licenciatura chega perto de 70% dos professores 

em exercício na educação básica.” Portanto se faz necessário refletir sobre as 

organizações curriculares de cursos de Licenciatura em Artes, perante a formação de 

professores tecnicistas. 

Em síntese, na análise da Resolução CNE/CP Nº 2/2015 em conjunto com o 

PPC da IES pública, reforçado na entrevista do coordenador desse curso, verificamos 

que os cursos fazem parte de um núcleo formativo, articulando ensino, pesquisa e 

extensão em conjunto às atividades de criação e apropriação cultural. Importante 

prestarmos atenção a essa estrutura curricular que vem, também, ao encontro da 

Resolução CNE/CP Nº 2/2009 (anterior a de 2015), relacionada com as licenciaturas 

em Artes Visuais, pois a tríade: ensino-pesquisa-extensão, na nossa compreensão, é 

primordial para a formação de um professor de Artes Visuais autônomo, crítico e 

reflexivo e comprometido profissionalmente. 

Identificamos que o espaço/tempo Institucional e docente resiste à implantação 

da Resolução CNE/CP Nº 2, de 2019, pois percebemos uma desordem partindo das 

leis oficiais que se traduz nos PPCs fragilizados. A inexistência de um NDE imposto 

por lei ratifica as citações dos coordenadores sobre a ausência de tempo para efetivar 

debates internos nas IES, com representação de todos os segmentos para que se 

faça jus ao direito à educação - em que o campo das Artes tem papel fundamental. 

 Observamos que as orientações legais vão se sobrepondo (e também se 

contradizendo) a cada tempo, situação que dificulta o posicionamento dos professores 

e dos gestores institucionais diante da eficiência, ou ineficiência das Políticas 

Educacionais. As constantes mudanças (ainda que bem intencionadas e muitas vezes 

mal explicadas) obscurecendo as orientações legais e oportunizando a disputa por 

projetos a favor do mercado educacional (FREITAS, 2018). 

Ao refletimos sobre os dados, entendemos que os conceitos abordados, tanto 

no Capítulo I sobre o ensino das Artes (autonomia, direito, cultura, ética e estética) 

como no Capítulo II sobre a formação de professores de Artes (crítico/reflexivo, práxis 
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docente e currículo), reforçam o entendimento que marcou a construção da formação 

do professor de Artes e a sua profissionalização: percebemos as Artes 

secundarizadas na formação do professor, evidenciados em dois PPC (IES privada 

sem fins lucrativos e a IES privada com fins lucrativos), nas MC (das 11 estudadas) e 

em parte nos documentos legais (DCN/CP Nº2/2002, BNCC, BNC-Formação) 

confirmando que, desde a institucionalização das Artes como ensino nas escolas, a 

partir da década de 1970, o ensino-aprendizagem foi se configurando de forma 

artesanal e fragmentada e, nesse sentido, a Arte perdeu a sua maior função e fruição 

que é a de desenvolver nos estudantes as sensibilidades, a expressão, a criação e a 

consciência cultural. 

 Entendemos que a educação para as Artes está focada em desenvolver 

produtos (Belas Artes) na qual a base, de abordagem tradicional e tecnicista, é 

desenvolvida estritamente numa linearidade cronológica, que se limita aos debates 

sobre artistas renomados, estudo de grandes períodos da Arte (europeu e americano), 

evidenciados nos MC e de livros que se tornaram sinônimo de História da Arte (sem, 

por exemplo, evidenciar mulheres artistas). Nesse sentido perguntamos: o ensino das 

Artes se tornou uma representação ou uma potência diante do ensino/aprendizagem 

na educação básica?  

A representação da Arte no ensino (fato evidenciado em mais de 80% dos 

artigos pesquisados) como aquela transmitida com a finalidade de distrair, na qual se 

utiliza de símbolos e significados (pré-determinados) sob uma produção artística 

reinante (europeia e americana), contribui para inibir ou bloquear o desenvolvimento 

pessoal da percepção, da criatividade e da expressividade. Nesse sentido, o 

desenvolvimento das sensibilidades cognitivas, imprescindíveis para conhecer a 

linguagem artística como uma linguagem de comunicação se fragiliza, pondo em 

dúvida e questionando o porquê desse conhecimento ser tão importante para o 

desenvolvimento humano.   

Em compensação, a potência no ensino das Artes é compreendida como 

desenvolvimento de uma linguagem de comunicação, cujo papel é de desenvolver as 

sensibilidades humanas com a finalidade de libertar, emancipar e criar, diante das 

maravilhas e das desgraças do mundo, surpreendendo e alterando a tradução da 

realidade ao favorecer o enriquecimento e a exteriorização de sentimentos sem 
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prescrições. Portanto numa educação por meio (pela) das Artes, estar centrada no 

ensino/aprendizagem do estudante em conjunto com a estrutura curricular e com 

estudos críticos/reflexivos sobre a ciência do ensino da Arte para a educação básica 

na formação de professores de Artes, se faz necessária e urgente de reestruturação.  

Pois se para Morin (2003) o "ensino é transmitir não o mero saber, mas uma 

cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, 

ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre" (MORIN, 2003, p.11) 

necessitamos entender essa complexidade educacional de maneira consciente, ética 

e autônoma, mesmo tendo consciência que todo o acima exposto não são temas de 

fácil discernimento, mas são necessários para a compreensão da complexidade da 

formação docente em Artes, que de alguma forma estão ligadas aos modos subjetivos 

e ideológicos de percepção do mundo e da sociedade balizando o tipo de educação 

que se deseja para as novas gerações.  

A dicotomia existente nas diversas interpretações, evidenciadas neste capítulo, 

quanto à leitura de mundo e a transformação do homem, entre comunicar e dialogar, 

entre formar um artista/ professor ou um professor/criador, entre um profissional com 

consciência política e social e um transmissor de conhecimentos, evidenciaram, tanto 

nos PPC quanto nas entrevistas, que essa dualidade ou mesmo essa diversidade de 

ações e pensamentos, foi primordial e necessária para que pudéssemos ter 

consciência que existem dois ou mais lados de um mesmo assunto, ação e que, ao 

comparar, teve mais força conceitual, conceptiva, diante da nossa realidade humana. 

Na pintura chamamos essa dualidade de contraste: que pode aparecer entre linhas, 

composição e nas cores como o claro/escuro, que é necessário existir porque a força 

de uma cor clara só se evidencia quando justaposta a ela existe outra cor muito escura 

e vice versa.  



 
 

 
 

 

 

     ANAAKAUI. Mural Urbano 

 

 

CONSIDERAÇÕES “FINAIS” 

 

 

Acredito na ARTE  
como uma PODEROSA 

 comunicação da realidade 
 de todos os tempos de vida humana, pois  

a ARTE 
 nos revela a essência das coisas do mundo 

 nos LIBERTA dos condicionamentos 
nos irmana pela LINGUAGEM 

e nos identifica pela CRIAÇÃO  
 por isso o ensino pela ARTE 

oferece ferramentas que, 
 com autonomia, nos fazem mais humanos. 

Anaakaui/2021 
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CONSIDERAÇÕES “FINAIS” 

  

 

Compreendendo a Arte como um direito – fundamental para a humanização do 

mundo - lembramos-nos de Ferreira Gullar numa frase (de domínio público) que 

resume, em parte, nosso entendimento sobre a importância das artes para a formação 

de sujeitos, pois para ele: “a arte existe porque a vida não basta”. Dessa forma 

acreditamos que as considerações não podem ser finais e sim parte de um processo 

da existência humana. 

O tema que nos impulsionou - a importância das Artes para o desenvolvimento 

humano - levou-nos a pesquisar sobre as organizações curriculares na formação de 

professores de Artes Visuais, investigamos documentos legais, PPCs, MCs e 

entrevistas feitas com os coordenadores de cursos de Licenciatura em Artes Visuais 

(município de São Paulo), com o propósito de compreender se esse estudante se 

forma com autonomia intelectual e cultural, considerando o contexto político/social que 

permearam a triangulação das análises salientando os interesses que estão em jogo 

nas diferentes Diretrizes Curriculares Nacionais (FP - BNCC e BNC FP) que, no caso 

das Artes se apresentam (em geral) como práticas tecnicistas e desancoradas da 

cultura.  

Compreendemos a importância de formar professores de Artes como um 

pesquisador crítico-reflexivo que - por meio de sua práxis – possa contribuir para a 

qualidade de uma formação humana, o que implica em reformular e alterar as Políticas 

Educacionais em relação às orientações legais, valorizando uma formação 

intelectual/profissional.   

Sabemos que no país as Artes - no que se refere ao desenvolvimento das 

sensibilidades cognitivas - se encontram nas entrelinhas das práticas, muitas vezes 

veladas por registros mecânicos que está na contramão de processos significativos 

de uma formação autônoma.  

 Entendemos que as linguagens artísticas podem explorar profundamente a 

percepção de quem somos, onde estamos e como sentimos o mundo e isso faz toda 
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a diferença para uma formação humana.  Partindo das contribuições significativas 

sobre o processo de formação social, desenvolvido pela teoria crítica, em relação à 

Educação e às Artes, observamos que os conceitos que balizaram as análises 

(desenvolvimento das sensibilidades cognitivas, direito a Arte, ética e estética, 

autonomia, criatividade e expressividade) tiveram um papel fundamental, pois, 

compreendemos que desde o começo do século XX, com a progressiva apropriação 

de bens materiais de consumo, evidenciado pelos estudos sobre Indústria Cultural, 

nos fez perceber o quanto a ideologia social/econômica foi disseminada pelas 

manifestações artísticas, influenciando diretamente na formação de sujeitos.  

Essa reflexão contribuiu para entendermos tais influências no campo das Artes, 

tão massacrada pelas mídias e pelas formas consumistas da sociedade, considerando 

que por meio das Artes as realidades educacionais (que são múltiplas e diversas) 

poderiam dialogar com as exigências do sistema escolar, descentralizando saberes, 

com maior valorização de conhecimentos recíprocos de forma heterogênea (não 

padronizada), a secundarizando como meio (e não fim) o ensino de técnicas.  

Refletimos sobre experiências educativas que têm a Arte como ideia central no 

processo ensino/aprendizagem como a Reggio-Emília e a Pedagogia da 

conscientização pelo desenvolvimento dos sentidos (Waldorf), que apresentam o 

envolvimento intrínseco e promissor entre Arte e Educação.  .  

Se considerarmos a Arte relacionada com o conhecimento e o desenvolvimento 

humano, entenderemos que ela envolve temas que precisam ser analisados por um 

viés que considere o sentido e a intencionalidade do ensino e das aprendizagens e, 

neste aspecto, nos perguntamos: Para quê? Por quê? Como? Com que função? Para 

qual finalidade ensinar Artes? Com quais processos? Qual formação precisa ter um 

professor especialista em Artes? O professor precisa ser artista? Precisa dominar uma 

linguagem artística? Questões que almejamos ter sido respondidas ao longo da 

investigação. 

A reflexão, a partir dos questionamentos acima, nos levou a indagar, 

compreendendo historicamente, como evoluiu o ensino das Artes na educação básica, 

entendido como ferramenta de exploração do desenvolvimento econômico por meio 

dos processos da Pedagogia Tecnicista e de seus desdobramentos, percebendo que 
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é mais fácil para o poder econômico/educacional lidar com a estrutura da mesmice, 

podendo até variar em algumas ações, mas o teor dessa dimensão de aprendizagens 

são as mesmas técnicas desenvolvidas por meio de habilidades e competências 

direcionadas.  

Nesse sentido, verificamos que a formação do professor de Artes Visuais pouco 

foi pautada numa base teórica que pudesse dar significado às ações desenvolvidas 

na prática cotidiana das escolas, caracterizada muitas vezes pela transmissão de 

técnicas artísticas, considerando que possa existir pouca reflexão em conjunto com 

as outras disciplinas sobre os fenômenos teóricos que a compõem.  

Sendo assim, compreendemos que as ações coletivas podem transformar as 

diversas linguagens de comunicação, dando um significado maior ao processo 

educativo, pois aprender a pensar - na formação de professores, em geral, e 

especificamente de Artes - antecede a reflexividade, tanto da teoria como das práticas, 

entendendo que a apropriação teórica de uma realidade depende da qualidade dos 

conhecimentos que possam determinar a crítica da realidade em que está contida. 

Portanto é necessário, ao desenvolver as sensibilidades cognitivas, ter consciência 

do que é complementar e básico para se perceber no mundo e a que sistema estamos 

submetidos. 

 Compreendemos que o direcionamento para uma formação superficial, 

tecnicista, fragmentada, dentre outras intenções, pelo sistema atualmente vigente 

(neoliberalismo) está banalizando a formação dos professores (em geral), tanto pelo 

poder do Estado como pelo poder privado, num pensamento desprovido de significado 

do que é individual e do que é coletivo (sociedade). Portanto entendemos que formar 

uma consciência não crítica diante dessa banalização é apoiar o silêncio, é tornarmo-

nos cúmplices de ações que hoje, cada vez mais, são mercadológicas e beneficiam 

somente os interesses do capital e não o social, numa dimensão coletiva. 

Consideramos que o sentido de banalização do pensamento individual e 

coletivo faz parte de um sistema que vem se desenvolvendo em busca de um mercado 

cada vez mais feroz, do espírito capitalista, que, atualmente, com a tensão no campo 

do currículo educacional, verificamos que está se concretizando em uma Pedagogia 
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Neotecnicista, tanto nos currículos dos cursos de formação de professores, como nos 

currículos da educação básica.  

Nesse sentido, percebemos que esse sistema está na contramão do direito ao 

desenvolvimento autônomo, pois as leis que, em sua orientação, disputam, privam e 

implicam na formação das identidades de um profissional - que tem como sua maior 

função ensinar para libertar o ser humano das amarras da ideologia capitalista. 

Assim, afirmamos que o direito ao desenvolvimento das sensibilidades 

cognitivas (criatividade, expressividade, ética e estética), se faz necessário para que 

possamos reinventar novas formas de convivência com o mundo e com as coisas do 

mundo, em busca de um bem que seja comum.  

Enfatizamos que o ensino das Artes na escola pode limitar o conhecimento dos 

próprios sentidos, pois sem explicitar o porquê e o para quê se aprende (ter 

consciência), pode-se deturpar o valor da comunicação e empobrecer a visão de 

mundo da sociedade, transformando os sujeitos em meros reprodutores de um 

sistema educacional no qual o objetivo maior se encerra no consumo e/ou na distração 

(entretenimento) e não no desenvolvimento pessoal e coletivo focado na sensibilidade 

e na experiência.  

Em resposta aos objetivos que esta pesquisa procurou desvendar, 

ressaltamos: 

• Compreendemos que as organizações curriculares dos cursos de 

Licenciaturas em Artes Visuais pesquisados apresentam divergências 

entre uma formação com base no tecnicismo e outra com base em uma 

formação autônoma intelectual e cultural.  

• Identificamos dois tipos de formação: a do artista/professor – que tem 

em sua base de formação a reflexão sobre as práticas do fazer, 

transmitindo conhecimentos aprendidos nessas práticas – e a do 

professor/criador – que tem em sua base de formação a práxis 

reflexiva docente (valendo-se da teoria, reconfigurando-a e apontando 

transformações na prática) e a reflexão/crítica sobre o aprender e 

ensinar ARTE na educação, não deixando de considerar que a formação 
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do professor/criador também envolve a formação do artista, em um 

movimento de superação por incorporação - do professor artista para o 

professor/criador (sem binarismos), pois entendemos que para ser 

professor é necessário ter olhar de artista – temas que poderão 

desdobrar-se em outras pesquisas.  

• O lugar da sensibilidade cognitiva (criativa, expressiva, ética e estética) 

na organização curricular desses cursos se encontra no próprio 

desenvolvimento da formação com relação às vivencias na educação 

básica (estágio supervisionado), abrindo portas, também, para 

pesquisas futuras. 

• Percebemos que a função da Arte na formação do professor da 

educação básica se encontra aquém dos documentos legais, dos PPCs 

e das MC, pois, somente nas entrevistas é que identificamos indícios de 

sua função que reforçamos aqui ser o desenvolvimento das 

sensibilidades cognitivas, como direito. 

• Assim propomos em futuras pesquisas, estudos alinhados ao 

desenvolvimento dessas sensibilidades cognitivas na formação do 

professor/criador, diante da atual situação no Brasil e no mundo. 

Ressaltamos que o professor de Artes, em sua formação, passa por diversas 

experiências, tanto de vida pessoal como profissional, pois além de ter que lidar com 

orientações legais e currículos obrigatórios (nem sempre ensinados nos cursos de 

Licenciatura), não é estimulado a refletir sobre a própria prática, que poderia ser 

transformadora ampliando em todo o seu contexto histórico, social, político, 

econômico e cultural o diálogo e a compreensão socioeducacional e econômica do 

que significa viver em comunhão com o outro e com o mundo.  Nesse sentido, é 

primordial estar consciente de sua função para lutar contra os mecanismos que 

pensam por nós, que fazem por nós, que criam a nossa história, transformando-nos 

em marionetes de um sistema econômico no qual o gosto, a beleza, a criação (entre 

outros aspectos) são tratados somente na perspectiva do mercado e do consumo.  

 São muitos os temas que envolvem o campo das Artes, sendo necessário 

afirmar (entre outros aspectos anunciados na pesquisa) a importância da ampliação 

das sensibilidades pela observação, pela criatividade, pela expressividade, 
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envolvendo cheiros, sons, paladar e visão e todos os sentidos do corpo no 

conhecimento – o que nos torna - mais humanos para a vida e para as coisas da vida.  

 Portanto, refletir sobre a arte como conhecimento, comunicação e expansão de 

repertório se faz urgente, pois estamos vivendo um período da história na qual 

poderemos não ter histórias para contar, o que representa perder a oportunidade de 

construir identidades e possibilidades de transformação.  

Cremos que esta pesquisa só está começando. Em nossa percepção faz-se 

necessário continuar a investigação das linhas e entrelinhas da formação dos 

professores de Artes Visuais no Brasil, de modo a contribuir mais e mais para a 

transformação do cenário da formação de professores (em geral), visando uma 

educação emancipatória e autônoma (nas palavras desta pesquisa, do 

professor/criador) em que o direito à educação e à cultura tenha vez e voz na 

sociedade e nas escolas. 

Sabemos que toda essa proposta não acontecerá num passe de mágica, pois 

depende de processos sociais e culturais mais amplos e de profissionais críticos e 

interessados em mudar esse estado de coisas – e os cursos que formam professores 

nessa área - tem um papel importante em tais mudanças. 
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ANEXO A - Resolução CNE/CP Nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 

 

RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 200256. 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONSELHO PLENO 

Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, 

de formação de professores da Educação Básica em nível superior.  

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto 

no Art. 7º § 1o, alínea “f”, da Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, com fundamento 

no Art. 12 da Resolução CNE/CP 1/2002, e no Parecer CNE/CP 28/2001, homologado 

pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 17 de janeiro de 2002, resolve: Art. 

1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante 

a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a 

articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as 

seguintes dimensões dos componentes comuns: I - 400 (quatrocentas) horas de 

prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; II - 400 

(quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda 

metade do curso; III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 

curriculares de natureza científico cultural; IV - 200 (duzentas) horas para outras 

formas de atividades acadêmico-científico-culturais. Parágrafo único. Os alunos que 

exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter redução da carga 

horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas. 

Art. 2° A duração da carga horária prevista no Art. 1º desta Resolução, obedecidos os 

200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na LDB, será integralizada em, no mínimo, 

3 (três) anos letivos. Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se o § 2º e o § 5º do Art. 6º, o § 2° do Art. 7° e o §2º do Art. 9º da 

Resolução CNE/CP 1/99.  

Ulysses de Oliveira Panisset - Presidente do Conselho Nacional de Educação  

 

 
56 Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 2/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de 
março de 2002. Seção 1, p. 9. 
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ANEXO B – RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 (*) (**) 

CONSELHO PLENO 

 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada.  

 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais 

e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, Lei nº 11.502, de 

11 de julho de 2007, Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, Lei nº 12.796, de 4 de abril 

de 2013, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, observados os preceitos dos artigos 

61 até 67 e do artigo 87 da Lei nº 9.394, de 1996, que dispõem sobre a formação de 

profissionais do magistério, e considerando o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 

2009, as Resoluções CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, CNE/CP nº 2, de 19 

de fevereiro de 2002, CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, CNE/CP nº 1, de 11 de 

fevereiro de 2009, CNE/CP nº 3, de 15 de junho de 2012, e as Resoluções CNE/CEB 

nº 2, de 19 de abril de 1999, e CNE/CEB nº 2, de 25 de fevereiro de 2009, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como o Parecer CNE/CP nº 2, de 9 

de junho de 2015, homologado por Despacho do Ministro de Estado da Educação 

publicado no Diário Oficial do União de 25 de junho de 2015, e CONSIDERANDO que 

a consolidação das normas nacionais para a formação de profissionais do magistério 

para a educação básica é indispensável para o projeto nacional da educação 

brasileira, em seus níveis e suas modalidades da educação, tendo em vista a 

abrangência e a complexidade da educação de modo geral e, em especial, a 

educação escolar inscrita na sociedade; CONSIDERANDO que a concepção sobre 

conhecimento, educação e ensino é basilar para garantir o projeto da educação 

nacional, superar a fragmentação das políticas públicas e a desarticulação 

institucional por meio da instituição do Sistema Nacional de Educação, sob relações 
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de cooperação e colaboração entre entes federados e sistemas educacionais; 

CONSIDERANDO que a igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

o respeito à liberdade e o apreço à tolerância; a valorização do profissional da 

educação; a gestão democrática do ensino público; a garantia de um padrão de 

qualidade; a valorização da experiência extraescolar; a vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais; o respeito e a valorização da diversidade 

étnico-racial, entre outros, constituem princípios vitais para a melhoria e 

democratização da gestão e do ensino; CONSIDERANDO que as instituições de 

educação básica, seus processos de organização e gestão e projetos pedagógicos 

cumprem, sob a legislação vigente, um papel  

 

 (*) Resolução CNE/CP 2/2015.  

Diário Oficial da União, Brasília, 2 de julho de 2015 – Seção 1 – pp. 8-12. (**) 

Retificação publicada no DOU de 3/7/2015, Seção 1, p. 28: Na Resolução CNE/CP nº 

2, de 1º de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 2/7/2015, Seção 1, 

pp. 8-12, no Art. 17, § 1º, p. 11, onde se lê: "II - atividades ou cursos de extensão, 

oferecida por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto de 

extensão aprovado pela instituição de educação superior formadora;", leia-se: "III - 

atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas diversas, em 

consonância com o projeto de extensão aprovado pela instituição de educação 

superior formadora; "estratégico na formação requerida nas diferentes etapas 

(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e modalidades da educação 

básica; CONSIDERANDO a necessidade de articular as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada, em Nível Superior, e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica; CONSIDERANDO os princípios que 

norteiam a base comum nacional para a formação inicial e continuada, tais como: a) 

sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo 

e interdisciplinar; d) compromisso social e valorização do profissional da educação; e) 

gestão democrática; f) avaliação e regulação dos cursos de formação; 

CONSIDERANDO a articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e 

extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do 
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profissional do magistério e da prática educativa; CONSIDERANDO a docência como 

ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo 

conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e 

objetivos da formação que se desenvolvem entre conhecimentos científicos e 

culturais, nos valores éticos, políticos e estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na 

socialização e construção de conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes 

visões de mundo; CONSIDERANDO o currículo como o conjunto de valores propício 

à produção e à socialização de significados no espaço social e que contribui para a 

construção da identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do 

cidadão, do respeito ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais 

e não formais e à orientação para o trabalho;  CONSIDERANDO a realidade concreta 

dos sujeitos que dão vida ao currículo e às instituições de educação básica, sua 

organização e gestão, os projetos de formação, devem ser contextualizados no 

espaço e no tempo e atentos às características das crianças, adolescentes, jovens e 

adultos que justificam e instituem a vida da/e na escola, bem como possibilitar a 

reflexão sobre as relações entre a vida, o conhecimento, a cultura, o profissional do 

magistério, o estudante e a instituição;  CONSIDERANDO que a educação em e para 

os direitos humanos é um direito fundamental constituindo uma parte do direito à 

educação e, também, uma mediação para efetivar o conjunto dos direitos humanos 

reconhecidos pelo Estado brasileiro em seu ordenamento jurídico e pelos países que 

lutam pelo fortalecimento da democracia, e que a educação em direitos humanos é 

uma necessidade estratégica na formação dos profissionais do magistério e na ação 

educativa em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos; CONSIDERANDO a importância do profissional do magistério e de sua 

valorização profissional, assegurada pela garantia de formação inicial e continuada, 

plano de carreira, salário e condições dignas de trabalho; CONSIDERANDO o 

trabalho coletivo como dinâmica político-pedagógica que requer planejamento 

sistemático e integrado,  

 

Resolve:  

 

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
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Art. 1º Ficam instituídas, por meio da presente Resolução, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais 

do Magistério para a Educação Básica, definindo princípios, fundamentos, dinâmica 

formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos 

programas e cursos de formação, bem como no planejamento, nos processos de 

avaliação e de regulação das instituições de educação que as ofertam. § 1º Nos 

termos do § 1º do artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

as instituições formadoras em articulação com os sistemas de ensino, em regime de 

colaboração, deverão promover, de maneira articulada, a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério para viabilizar o atendimento às suas 

especificidades nas diferentes etapas e modalidades de educação básica, observando 

as normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). § 2º As 

instituições de ensino superior devem conceber a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério da educação básica na perspectiva do atendimento às 

políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de 

qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

manifestando organicidade entre o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

como expressão de uma política articulada à educação básica, suas políticas e 

diretrizes. § 3º Os centros de formação de estados e municípios, bem como as 

instituições educativas de educação básica que desenvolverem atividades de 

formação continuada dos profissionais do magistério, devem concebê-la atendendo 

às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de 

qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

expressando uma organicidade entre o seu Plano Institucional, o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e o Projeto Pedagógico de Formação Continuada (PPFC) através 

de uma política institucional articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em 

Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica aplicam-se à 

formação de professores para o exercício da docência na educação infantil, no ensino 

fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de educação (Educação 

de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 
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Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre 

elas, podendo abranger um campo específico e/ou interdisciplinar.  § 1º Compreende-

se a docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e 

metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, 

conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na construção e 

apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento 

inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e 

construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes 

visões de mundo. § 2º No exercício da docência, a ação do profissional do magistério 

da educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas 

por meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e 

metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para 

ampliar a visão e a atuação desse profissional. Art. 3º A formação inicial e a formação 

continuada destinam-se, respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de 

profissionais para funções de magistério na educação básica em suas etapas – 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de 

jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, 

educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e 

educação a distância – a partir de compreensão ampla e contextualizada de educação 

e educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de conhecimentos de 

determinada área e a participação na elaboração e implementação do projeto político-

pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, os direitos e 

objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a 

avaliação institucional. § 1º Por educação entendem-se os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino, pesquisa e extensão, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas relações criativas entre natureza e cultura.  § 2º Para fins desta Resolução, 

a educação contextualizada se efetiva, de modo sistemático e sustentável, nas 

instituições educativas, por meio de processos pedagógicos entre os profissionais e 

estudantes articulados nas áreas de conhecimento específico e/ou interdisciplinar e 

pedagógico, nas políticas, na gestão, nos fundamentos e nas teorias sociais e 

pedagógicas para a formação ampla e cidadã e para o aprendizado nos diferentes 

níveis, etapas e modalidades de educação básica. § 3º A formação docente inicial e 
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continuada para a educação básica constitui processo dinâmico e complexo, 

direcionado à melhoria permanente da qualidade social da educação e à valorização 

profissional, devendo ser assumida em regime de colaboração pelos entes federados 

nos respectivos sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação 

credenciadas.  § 4º Os profissionais do magistério da educação básica compreendem 

aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas, 

incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares de 

educação básica, nas diversas etapas e modalidades de educação (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, 

educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação 

do campo, educação escolar quilombola e educação a distância), e possuem a 

formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.  § 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica:  I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da 

educação básica como compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito 

das crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases 

científicas e técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica; II - a formação dos profissionais do magistério 

(formadores e estudantes) como compromisso com projeto social, político e ético que 

contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva 

e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao 

reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de 

discriminação; III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução 

dos objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as instituições 

formadoras e os sistemas e redes de ensino e suas instituições; IV - a garantia de 

padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados pelas instituições 

formadoras; V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 

docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, 

contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; VI - o 

reconhecimento das instituições de educação básica como espaços necessários à 

formação dos profissionais do magistério; VII - um projeto formativo nas instituições 

de educação sob uma sólida base teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade 
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da formação docente, assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades 

que concorrem para essa formação; VIII - a equidade no acesso à formação inicial e 

continuada, contribuindo para a redução das desigualdades sociais, regionais e locais; 

IX - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os 

diferentes níveis e modalidades de educação; X - a compreensão da formação 

continuada como componente essencial da profissionalização inspirado nos 

diferentes saberes e na experiência docente, integrando-a ao cotidiano da instituição 

educativa, bem como ao projeto pedagógico da instituição de educação básica;  XI - 

a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de cultura e 

da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência e atualização 

culturais. § 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da 

articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de educação básica, 

envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes de apoio à 

formação docente, em regime de colaboração, e deve contemplar: I - sólida formação 

teórica e interdisciplinar dos profissionais; II - a inserção dos estudantes de 

licenciatura nas instituições de educação básica da rede pública de ensino, espaço 

privilegiado da práxis docente;  III - o contexto educacional da região onde será 

desenvolvido;  IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos 

nesses contextos;  V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa 

e da capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da 

formação dos professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras);  

VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-

racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios 

de equidade. § 7º Os cursos de formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério da educação básica para a educação escolar indígena, a educação escolar 

do campo e a educação escolar quilombola devem reconhecer que: I - a formação 

inicial e continuada de profissionais do magistério para a educação básica da 

educação escolar indígena, nos termos desta Resolução, deverá considerar as 

normas e o ordenamento jurídico próprios, com ensino intercultural e bilíngue, visando 

à valorização plena das culturas dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de 

sua diversidade étnica; II - a formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério para a educação básica da educação escolar do campo e da educação 

escolar quilombola, nos termos desta Resolução, deverá considerar a diversidade 
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étnico-cultural de cada comunidade. Art. 4º A instituição de educação superior que 

ministra programas e cursos de formação inicial e continuada ao magistério, 

respeitada sua organização acadêmica, deverá contemplar, em sua dinâmica e 

estrutura, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão para garantir efetivo padrão 

de qualidade acadêmica na formação oferecida, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Parágrafo único. Os centros de formação de 

estados e municípios, bem como as instituições educativas de educação básica que 

desenvolverem atividades de formação continuada dos profissionais do magistério, 

deverão contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino e 

pesquisa, para garantir efetivo padrão de qualidade acadêmica na formação oferecida, 

em consonância com o plano institucional, o projeto político-pedagógico e o projeto 

pedagógico de formação continuada.  

 

CAPÍTULO II FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: BASE COMUM NACIONAL  

Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum 

nacional, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 

permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, 

que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à exigência 

de que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da 

educação básica e da profissão, para que se possa conduzir o(a) egresso(a): I - à 

integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos 

conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, consoantes às exigências da 

educação básica e da educação superior para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho;  II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a 

extensão como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do 

profissional do magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa; III - ao acesso 

às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material de apoio pedagógico de 

qualidade, ao tempo de estudo e produção acadêmica-profissional, viabilizando os 

programas de fomento à pesquisa sobre a educação básica; IV - às dinâmicas 

pedagógicas que contribuam para o exercício profissional e o desenvolvimento do 

profissional do magistério por meio de visão ampla do processo formativo, seus 
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diferentes ritmos, tempos e espaços, em face das dimensões psicossociais, histórico-

culturais, afetivas, relacionais e interativas que permeiam a ação pedagógica, 

possibilitando as condições para o exercício do pensamento crítico, a resolução de 

problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança 

e a autonomia;  V - à elaboração de processos de formação do docente em 

consonância com as mudanças educacionais e sociais, acompanhando as 

transformações gnosiológicas e epistemológicas do conhecimento; VI - ao uso 

competente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o 

aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural dos(das) 

professores(as) e estudantes; VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica 

sobre as diferentes linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, 

incorporando-os ao processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o 

desenvolvimento da criticidade e da criatividade;  VIII - à consolidação da educação 

inclusiva através do respeito às diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras; IX - à 

aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes durante o 

percurso educacional por meio de currículo e atualização da prática docente que 

favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento pedagógico das instituições. Art. 

6º A oferta, o desenvolvimento e a avaliação de atividades, cursos e programas de 

formação inicial e continuada, bem como os conhecimentos específicos, 

interdisciplinares, os fundamentos da educação e os conhecimentos pedagógicos, 

bem como didáticas e práticas de ensino e as vivências pedagógicas de profissionais 

do magistério nas modalidades presencial e a distância, devem observar o 

estabelecido na legislação e nas regulamentações em vigor para os respectivos 

níveis, etapas e modalidades da educação nacional, assegurando a mesma carga 

horária e instituindo efetivo processo de organização, de gestão e de relação 

estudante/professor, bem como sistemática de acompanhamento e avaliação do 

curso, dos docentes e dos estudantes.   

 

CAPÍTULO III DO(A) EGRESSO(A) DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA Art. 7º 

O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um repertório de 

informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e 

práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja 
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consolidação virá do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância 

social, ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe permitir: I - o 

conhecimento da instituição educativa como organização complexa na função de 

promover a educação para e na cidadania; II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos 

resultados de investigações de interesse da área educacional e específica; III - a 

atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na organização 

e gestão de instituições de educação básica. Parágrafo único. O PPC, em articulação 

com o PPI e o PDI, deve abranger diferentes características e dimensões da iniciação 

à docência, entre as quais:  I - estudo do contexto educacional, envolvendo ações nos 

diferentes espaços escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços 

recreativos e desportivos, ateliês, secretarias;  II - desenvolvimento de ações que 

valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara 

para o ensino e o processo de ensino-aprendizagem;  III - planejamento e execução 

de atividades nos espaços formativos (instituições de educação básica e de educação 

superior, agregando outros ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos e 

virtuais que ampliem as oportunidades de construção de conhecimento), 

desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade em direção à autonomia do 

estudante em formação; IV - participação nas atividades de planejamento e no projeto 

pedagógico da escola, bem como participação nas reuniões pedagógicas e órgãos 

colegiados;  V - análise do processo pedagógico e de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos específicos e pedagógicos, além das diretrizes e currículos educacionais 

da educação básica;  VI - leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos 

educacionais e de formação para a compreensão e a apresentação de propostas e 

dinâmicas didático-pedagógicas; VII - cotejamento e análise de conteúdos que 

balizam e fundamentam as diretrizes curriculares para a educação básica, bem como 

de conhecimentos específicos e pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-

pedagógicas, articuladas à prática e à experiência dos professores das escolas de 

educação básica, seus saberes sobre a escola e sobre a mediação didática dos 

conteúdos;  VIII - desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de 

projetos educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes 

recursos e estratégias didático-pedagógicas;  IX - sistematização e registro das 

atividades em portfólio ou recurso equivalente de acompanhamento. Art. 8º O(A) 
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egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior deverá, portanto, estar 

apto a: I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária; II - compreender o seu papel na formação dos estudantes 

da educação básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e 

processos de aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não 

tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; III - trabalhar na promoção 

da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do 

desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de educação básica; IV - dominar 

os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-metodológicas do 

seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à 

educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem; 

VI - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família 

e a comunidade; VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, 

com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, 

a fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; VIII - demonstrar 

consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-

ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, 

religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras; IX - atuar 

na gestão e organização das instituições de educação básica, planejando, 

executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas 

educacionais; X - participar da gestão das instituições de educação básica, 

contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 

avaliação do projeto pedagógico; XI - realizar pesquisas que proporcionem 

conhecimento sobre os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de 

ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas 

curriculares e sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre 

outros; XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria 

prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos; XIII - estudar e 

compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além de outras 
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determinações legais, como componentes de formação fundamentais para o exercício 

do magistério.  Parágrafo único. Os professores indígenas e aqueles que venham a 

atuar em escolas indígenas, professores da educação escolar do campo e da 

educação escolar quilombola, dada a particularidade das populações com que 

trabalham e da situação em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão: I - 

promover diálogo entre a comunidade junto a quem atuam e os outros grupos sociais 

sobre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações filosóficas, políticas e 

religiosas próprios da cultura local;  II - atuar como agentes interculturais para a 

valorização e o estudo de temas específicos relevantes.  

 

CAPÍTULO IV DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

EM NÍVEL SUPERIOR  

Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para a 

educação básica, em nível superior, compreendem: I - cursos de graduação de 

licenciatura; II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados; III - 

cursos de segunda licenciatura. § 1º A instituição formadora definirá no seu projeto 

institucional as formas de desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do 

magistério da educação básica articuladas às políticas de valorização desses 

profissionais e à base comum nacional explicitada no capítulo II desta Resolução. § 

2º A formação inicial para o exercício da docência e da gestão na educação básica 

implica a formação em nível superior adequada à área de conhecimento e às etapas 

de atuação.  § 3º A formação inicial de profissionais do magistério será ofertada, 

preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão acadêmico, científico e 

tecnológico e cultural. Art. 10. A formação inicial destina-se àqueles que pretendem 

exercer o magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de educação 

e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, 

compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino. Parágrafo único. As atividades do magistério também compreendem a 

atuação e participação na organização e gestão de sistemas de educação básica e 

suas instituições de ensino, englobando: I - planejamento, desenvolvimento, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos, do ensino, das dinâmicas 

pedagógicas e experiências educativas; II - produção e difusão do conhecimento 
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científico-tecnológico das áreas específicas e do campo educacional. Art. 11. A 

formação inicial requer projeto com identidade própria de curso de licenciatura 

articulado ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) licenciatura(s) ou a cursos de 

formação pedagógica de docentes, garantindo: I - articulação com o contexto 

educacional, em suas dimensões sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; II - 

efetiva articulação entre faculdades e centros de educação, institutos, departamentos 

e cursos de áreas específicas, além de fóruns de licenciatura;  III - coordenação e 

colegiado próprios que formulem projeto pedagógico e se articulem com as unidades 

acadêmicas envolvidas e, no escopo do PDI e PPI, tomem decisões sobre a 

organização institucional e sobre as questões administrativas no âmbito de suas 

competências; IV - interação sistemática entre os sistemas, as instituições de 

educação superior e as instituições de educação básica, desenvolvendo projetos 

compartilhados; V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos 

conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como 

das tecnologias; VI - organização institucional para a formação dos formadores, 

incluindo tempo e espaço na jornada de trabalho para as atividades coletivas e para 

o estudo e a investigação sobre o aprendizado dos professores em formação; VII - 

recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, além de 

recursos de tecnologias da informação e da comunicação, com qualidade e 

quantidade, nas instituições de formação; VIII - atividades de criação e apropriação 

culturais junto aos formadores e futuros professores. Art. 12. Os cursos de formação 

inicial, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, 

constituir-se-ão dos seguintes núcleos: I - núcleo de estudos de formação geral, das 

áreas específicas e interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais, articulando: a) princípios, 

concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes áreas do conhecimento, 

incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos e interdisciplinares, os 

fundamentos da educação, para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e 

da sociedade; b) princípios de justiça social, respeito à diversidade, promoção da 

participação e gestão democrática; c) conhecimento, avaliação, criação e uso de 

textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de ensino e aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira; d) observação, 

análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de processos educativos e de 
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experiências educacionais em instituições educativas; e) conhecimento 

multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e práticas educativas, incluindo 

conhecimento de processos de desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, 

ética e biopsicossocial; f) diagnóstico sobre as necessidades e aspirações dos 

diferentes segmentos da sociedade relativamente à educação, sendo capaz de 

identificar diferentes forças e interesses, de captar contradições e de considerá-los 

nos planos pedagógicos, no ensino e seus processos articulados à aprendizagem, no 

planejamento e na realização de atividades educativas; g) pesquisa e estudo dos 

conteúdos específicos e pedagógicos, seus fundamentos e metodologias, legislação 

educacional, processos de organização e gestão, trabalho docente, políticas de 

financiamento, avaliação e currículo; h) decodificação e utilização de diferentes 

linguagens e códigos linguístico-sociais utilizadas pelos estudantes, além do trabalho 

didático sobre conteúdos pertinentes às etapas e modalidades de educação básica; i) 

pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e diversidade, 

direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas centrais 

da sociedade contemporânea; j) questões atinentes à ética, estética e ludicidade no 

contexto do exercício profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a 

extensão e a prática educativa; l) pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da 

legislação e produção específica sobre organização e gestão da educação nacional. 

II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo 

projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que, 

atendendo às demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades: a) 

investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão na área 

educacional; b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos 

e processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da 

sociedade brasileira; c) pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos e 

fundamentos da educação, didáticas e práticas de ensino, teorias da educação, 

legislação educacional, políticas de financiamento, avaliação e currículo. d) Aplicação 

ao campo da educação de contribuições e conhecimentos, como o pedagógico, o 

filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o 

linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural; III - núcleo de estudos 
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integradores para enriquecimento curricular, compreendendo a participação em:  a) 

seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação à 

docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto 

institucional da instituição de educação superior e diretamente orientados pelo corpo 

docente da mesma instituição; b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de 

ensino e instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas 

do campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos; c) mobilidade estudantil, 

intercâmbio e outras atividades previstas no PPC; d) atividades de comunicação e 

expressão visando à aquisição e à apropriação de recursos de linguagem capazes de 

comunicar, interpretar a realidade estudada e criar conexões com a vida social.  

 

CAPÍTULO V DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

EM NÍVEL SUPERIOR: ESTRUTURA E CURRÍCULO  

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível 

superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por 

componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, 

considerando-se a complexidade e multi referencialidade dos estudos que os 

englobam, bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da 

docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos 

processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da 

garantia de base comum nacional das orientações curriculares. § 1º Os cursos de que 

trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho 

acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) 

anos, compreendendo:  I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular, distribuídas ao longo do processo formativo; II - 400 (quatrocentas) horas 

dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação 

básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o 

projeto de curso da instituição; III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas 

dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I 

e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; IV - 200 

(duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 
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específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do 

artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, 

da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição. 

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir, nos currículos, conteúdos específicos 

da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial 

e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. § 3º Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e 

concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos 

para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência.  § 

4º Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de tempos 

e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos quais se articulam 

dimensões a serem contempladas, como previsto no artigo 12 desta Resolução.  § 5º 

Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental a serem desenvolvidas em projetos de cursos articulados, deverão 

preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos 

de ensino, e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas 

não será inferior à quinta parte da carga horária total. § 6º O estágio curricular 

supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, 

sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as 

demais atividades de trabalho acadêmico. Art. 14. Os cursos de formação pedagógica 

para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a 

portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à 

habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem 

ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de 

efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a 

formação pedagógica pretendida.  § 1º A definição da carga horária deve respeitar os 

seguintes princípios: I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma 

área do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;  II 

- quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do curso 
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de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) horas; III 

- a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) horas;  IV 

- deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes 

ao inciso I deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do 

artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; V - deverá haver 

900 (novecentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso II 

deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 

desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; VI - deverá haver 200 

(duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, conforme núcleo definido no inciso III do artigo 

12, consoante o projeto de curso da instituição;  § 2º Os cursos de formação deverão 

garantir, nos currículos, conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento 

ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos 

relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas 

e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, 

diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. § 3º Cabe à 

instituição de educação superior ofertante do curso verificar a compatibilidade entre a 

formação do candidato e a habilitação pretendida. § 4º O estágio curricular 

supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, 

sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as 

demais atividades de trabalho acadêmico. § 5º A oferta dos cursos de formação 

pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação 

superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura 

reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus 

órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos 

autorizativos. § 6º A oferta de cursos de formação pedagógica para graduados deverá 

ser considerada quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura 

mencionado no parágrafo anterior. § 7º No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o 

Ministério da Educação, em articulação com os sistemas de ensino e com os fóruns 

estaduais permanentes de apoio à formação docente, procederá à avaliação do 

desenvolvimento dos cursos de formação pedagógica para graduados, definindo 
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prazo para sua extinção em cada estado da federação. Art. 15. Os cursos de segunda 

licenciatura terão carga horária mínima variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e 

duzentas) horas, dependendo da equivalência entre a formação original e a nova 

licenciatura.  § 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios: 

I - quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do curso de 

origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) horas;  II - quando o 

curso de segunda licenciatura pertencer a uma área diferente da do curso de origem, 

a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.200 (mil e duzentas) horas; III - a carga 

horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) horas;  § 2º Durante 

o processo formativo, deverá ser garantida efetiva e concomitante relação entre teoria 

e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos 

conhecimentos e habilidades necessários à docência.  § 3º Os cursos de formação 

deverão garantir, nos currículos, conteúdos específicos da respectiva área de 

conhecimento e/ou interdisciplinar, seus fundamentos e metodologias, bem como 

conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas 

públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, 

diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. § 4º Os cursos 

descritos no caput poderão ser ofertados a portadores de diplomas de cursos de 

graduação em licenciatura, independentemente da área de formação. § 5º Cabe à 

instituição de educação superior ofertante do curso verificar a compatibilidade entre a 

formação do candidato e a habilitação pretendida. § 6º O estágio curricular 

supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, 

sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as 

demais atividades de trabalho acadêmico. § 7º Os portadores de diploma de 

licenciatura com exercício comprovado no magistério e exercendo atividade docente 

regular na educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado até o máximo de 100 (cem) horas. § 8º A oferta dos cursos de segunda 

licenciatura poderá ser realizada por instituição de educação superior que oferte curso 

de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação 

pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. § 9º A oferta de 

cursos de segunda licenciatura deverá ser considerada quando dos processos de 
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avaliação do curso de licenciatura mencionado no parágrafo anterior. § 10. Os cursos 

de segunda licenciatura para professores em exercício na educação básica pública, 

coordenados pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de ensino e 

realizados por instituições públicas e comunitárias de educação superior, obedecerão 

às diretrizes operacionais estabelecidas na presente Resolução.  

 

CAPÍTULO VI DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO  

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, 

e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério 

na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 

educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente.   

Parágrafo único. A formação continuada decorre de uma concepção de 

desenvolvimento profissional dos profissionais do magistério que leva em conta:  I - 

os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de educação 

básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela está 

inserida; II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento 

associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia; III - o respeito ao protagonismo 

do professor e a um espaço-tempo que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar 

sua prática;  IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes 

de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de 

gestão da sala de aula e da instituição educativa. Art. 17. A formação continuada, na 

forma do artigo 16, deve se dar pela oferta de atividades formativas e cursos de 

atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado que 

agreguem novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da educação, à 

área de atuação do profissional e às instituições de educação básica, em suas 

diferentes etapas e modalidades da educação. § 1º Em consonância com a legislação, 

a formação continuada envolve: I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, 

redes e instituições de educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, 
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inovações pedagógicas, entre outros; II - atividades ou cursos de atualização, com 

carga horária mínima de 20 (vinte) horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por 

atividades formativas diversas, direcionadas à melhoria do exercício do docente; II - 

atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas diversas, em 

consonância com o projeto de extensão aprovado pela instituição de educação 

superior formadora; IV - cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 

(cento e oitenta) horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o 

projeto pedagógico da instituição de educação superior; V - cursos de especialização 

lato sensu por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto 

pedagógico da instituição de educação superior e de acordo com as normas e 

resoluções do CNE; VI - cursos de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades 

formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da 

instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes; VII - curso 

de doutorado, por atividades formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico 

do curso/programa da instituição de educação superior, respeitadas as normas e 

resoluções do CNE e da Capes. § 2º A instituição formadora, em efetiva articulação 

com o planejamento estratégico do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação 

Docente e com os sistemas e redes de ensino e com as instituições de educação 

básica, definirá no seu projeto institucional as formas de desenvolvimento da formação 

continuada dos profissionais do magistério da educação básica, articulando-as às 

políticas de valorização a serem efetivadas pelos sistemas de ensino.  

 

CAPÍTULO VII DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SUA VALORIZAÇÃO  

Art. 18. Compete aos sistemas de ensino, às redes e às instituições educativas a 

responsabilidade pela garantia de políticas de valorização dos profissionais do 

magistério da educação básica, que devem ter assegurada sua formação, além de 

plano de carreira, de acordo com a legislação vigente, e preparação para atuar nas 

etapas e modalidades da educação básica e seus projetos de gestão, conforme 

definido na base comum nacional e nas diretrizes de formação, segundo o PDI, PPI e 

PPC da instituição de educação superior, em articulação com os sistemas e redes de 

ensino de educação básica. § 1º Os profissionais do magistério da educação básica 

compreendem aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades 
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pedagógicas, como definido no artigo 3º, § 4º, desta Resolução; § 2º No quadro dos 

profissionais do magistério da instituição de educação básica deve constar quem são 

esses profissionais, bem como a clara explicitação de sua titulação, atividades e 

regime de trabalho. § 3º A valorização do magistério e dos demais profissionais da 

educação deve ser entendida como uma dimensão constitutiva e constituinte de sua 

formação inicial e continuada, incluindo, entre outros, a garantia de construção, 

definição coletiva e aprovação de planos de carreira e salário, com condições que 

assegurem jornada de trabalho com dedicação exclusiva ou tempo integral a ser 

cumprida em um único estabelecimento de ensino e destinação de 1/3 (um terço) da 

carga horária de trabalho a outras atividades pedagógicas inerentes ao exercício do 

magistério, tais como: I - preparação de aula, estudos, pesquisa e demais atividades 

formativas; II - participação na elaboração e efetivação do projeto político-pedagógico 

da instituição educativa; III - orientação e acompanhamento de estudantes; IV - 

avaliação de estudantes, de trabalhos e atividades pedagógicas; V - reuniões com 

pais, conselhos ou colegiados escolares; VI - participação em reuniões e grupos de 

estudo e/ou de trabalho, de coordenação pedagógica e gestão da escola; VII - 

atividades de desenvolvimento profissional; VIII - outras atividades de natureza 

semelhante e relacionadas à comunidade escolar na qual se insere a atividade 

profissional. Art. 19. Como meio de valorização dos profissionais do magistério público 

nos planos de carreira e remuneração dos respectivos sistemas de ensino, deverá ser 

garantida a convergência entre formas de acesso e provimento ao cargo, formação 

inicial, formação continuada, jornada de trabalho, incluindo horas para as atividades 

que considerem a carga horária de trabalho, progressão na carreira e avaliação de 

desempenho com a participação dos pares, asseverando-se: I - acesso à carreira por 

concurso de provas e títulos orientado para assegurar a qualidade da ação educativa; 

II - fixação do vencimento ou salário inicial para as carreiras profissionais da educação 

de acordo com a jornada de trabalho definida nos respectivos planos de carreira no 

caso dos profissionais do magistério, com valores nunca inferiores ao do Piso Salarial 

Profissional Nacional, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou 

modalidade de educação e de ensino de atuação; III - diferenciação por titulação dos 

profissionais da educação escolar básica entre os habilitados em nível médio e os 

habilitados em nível superior e pós-graduação lato sensu, com percentual compatível 

entre estes últimos e os detentores de cursos de mestrado e doutorado; IV - revisão 
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salarial anual dos vencimentos ou salários conforme a Lei do Piso; V - manutenção 

de comissão paritária entre gestores e profissionais da educação e os demais setores 

da comunidade escolar para estudar as condições de trabalho e propor políticas, 

práticas e ações para o bom desempenho e a qualidade dos serviços prestados à 

sociedade; VI - elaboração e implementação de processos avaliativos para o estágio 

probatório dos profissionais do magistério, com a sua participação; VII - oferta de 

programas permanentes e regulares de formação e aperfeiçoamento profissional do 

magistério e a instituição de licenças remuneradas e formação em serviço, inclusive 

em nível de pós-graduação, de modo a atender às especificidades do exercício de 

suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da 

educação básica. Art. 20. Os critérios para a remuneração dos profissionais do 

magistério público devem se pautar nos preceitos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 

2008, que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional, e no artigo 22 da Lei nº 

11.494, de 20 de junho de 2007, que dispõe sobre a parcela da verba do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério 

(Fundeb), destinada ao pagamento dos profissionais do magistério, bem como no 

artigo 69 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que define os percentuais 

mínimos de investimento dos entes federados na educação, em consonância com a 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação 

(PNE). Parágrafo único. As fontes de recursos para o pagamento da remuneração dos 

profissionais do magistério público são aquelas descritas no artigo 212 da Constituição 

Federal e no artigo 60 do seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além 

de recursos provenientes de outras fontes vinculadas à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino. Art. 21. Sobre as formas de organização e gestão da 

educação básica, incluindo as orientações curriculares, os entes federados e 

respectivos sistemas de ensino, redes e instituições educativas deverão garantir 

adequada relação numérica professor/educando, levando em consideração as 

características dos educandos, do espaço físico, das etapas e modalidades da 

educação e do projeto pedagógico e curricular.  

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

Art. 22. Os cursos de formação de professores que se encontram em funcionamento 

deverão se adaptar a esta Resolução no prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 

sua publicação. Parágrafo único. Os pedidos de autorização para funcionamento de 
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curso em andamento serão restituídos aos proponentes para que sejam feitas as 

adequações necessárias. Art. 23. Os processos de avaliação dos cursos de 

licenciatura serão realizados pelo órgão próprio do sistema e acompanhados por 

comissões próprias de cada área. Art. 24. Os cursos de formação inicial de 

professores para a educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura, 

organizados em áreas interdisciplinares, serão objeto de regulamentação 

suplementar. Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução CNE/CP nº 2, de 26 

de junho de 1997, a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de setembro de 1999, a Resolução 

CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a Resolução CNE/CP nº 

2, de 19 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a Resolução nº 1, de 11 de fevereiro 

de 2009, e a Resolução nº 3, de 7 de dezembro de 2012.   

 

Gilberto Gonçalves Garcia 

Presidente Conselho Nacional da Educação 
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ANEXO C - Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação 
em Artes Visuais (2017) 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PROCESSO Nº: 23001.000109/2007-1 

 

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone - Vice-Presidente  

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Artes Visuais 

e dá outras providências. O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, 

§ 2º, alínea "c", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES n os 776/97, de 3/12/1997, e 583/2001, 

de 4/4/2001, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Artes Visuais, propostas ao CNE pela SESu/MEC, 

considerando o que consta do Parecer CNE/CES nº 195/2003, aprovado em 5/8/2003 

e homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em ....... de ....... de ........, 

RESOLVE: Art. 1º O curso de graduação em Artes Visuais observará as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e o disposto nesta Resolução e no Parecer CNE/CES nº ........ 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução e o Parecer indicado no 

artigo precedente se expressa através de seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil 

do formando, as competências e habilidades, os componentes curriculares, o estágio 

curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o 

projeto de iniciação científica, a monografia e/ou o projeto de atividade, como trabalho 

de conclusão de curso - TCC, além do regime acadêmico de oferta de outros aspectos 

que tornem consistente o referido projeto pedagógico. § 1º O Projeto Pedagógico do 

curso, além da clara concepção do curso de graduação em Artes Visuais, com suas 

peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo 

de outros, os seguintes elementos estruturais: I - objetivos gerais do curso, 

contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e 

social; II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; III - cargas horárias das 

atividades didáticas e da integralização do curso; PROCESSO Nº: 
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23001.000109/2007-17 V - modos de integração entre teoria e prática; VI - formas de 

avaliação do ensino e da aprendizagem; VII - modos de integração entre graduação e 

pós-graduação, quando houver; VIII - incentivo à pesquisa, como necessário 

prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo 

regulamento; X - concepção e composição das atividades complementares; Art. 3º O 

curso de graduação em Artes Visuais deve ensejar como perfil do formando, 

capacitação para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais, 

visando contemplar o desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial 

criativo, dentro da especificidade do pensamento visual, de modo a privilegiar a 

apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de 

técnicas e procedimentos tradicionais e experimentais, e da sensibilidade estética 

através do conhecimento de estilos, tendências, obras e outras criações visuais, 

revelando habilidades e aptidões indispensáveis à atuação profissional na sociedade, 

nas dimensões artísticas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas, inerentes à área 

das Artes Visuais. Art. 4º O curso de graduação em Artes Visuais deve possibilitar a 

formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 

habilidades para: I - interagir com as manifestações culturais da sociedade na qual se 

situa, demonstrando sensibilidade e excelência na criação, transmissão e recepção 

do fenômeno visual; II - desenvolver pesquisa científica e tecnológica em Artes 

Visuais, objetivando a criação, a compreensão, a difusão e o desenvolvimento da 

cultura visual; III - atuar, de forma significativa, nas manifestações da cultura visual, 

instituídas ou emergentes; IV - atuar nos diferentes espaços culturais, especialmente 

em articulação com instituições de ensino específico de artes visuais; V - estimular 

criações visuais e sua divulgação como manifestação do potencial artístico, 

objetivando o aprimoramento da sensibilidade estética dos diversos atores sociais. 

Parágrafo único - Para a Licenciatura, devem ser acrescidas as competências e 

habilidades definidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais referentes à Formação de 

Professores para a Educação Básica. Art. 5º O curso de graduação em Artes Visuais 

deve assegurar o perfil do profissional desejado a partir dos seguintes tópicos de 

estudos ou de conteúdos interligados: Alex Fiúza – 0109/MZG 9 PROCESSO Nº: 

23001.000109/2007-17 I - nível básico: estudos de fundamentação teórico-práticos 
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relativos à especificidade da percepção, criação e reflexão sobre o fenômeno visual; 

II - nível de desenvolvimento: estudos e processos de interação com outras áreas do 

conhecimento, tais como filosofia, estética, sociologia, comunicação e teorias do 

conhecimento, com o objetivo de fazer emergir e amadurecer a linguagem pessoal do 

formando através da elaboração e execução de seus projetos; III - nível de 

aprofundamento: desenvolvimento do trabalho do formando sob orientação de um 

professor, buscando vínculos de qualificação técnica e conceitual compatíveis com a 

realidade mais ampla no contexto da arte. Parágrafo único. Os conteúdos curriculares 

devem considerar o fenômeno visual a partir de seus processos de instauração, 

transmissão e recepção, aliando a práxis com a reflexão crítico-conceitual e 

admitindo-se diferentes aspectos: históricos, educacionais, sociológicos, psicológicos, 

filosóficos e tecnológicos. Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em 

Artes Visuais estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão 

e integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as 

Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual; regime seriado 

semestral; sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 

acadêmicos, com a adoção de pré-requisito, atendido o disposto nesta Resolução. 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é um componente curricular direcionado à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada Instituição, através de seu órgão colegiado superior 

acadêmico, aprovar o correspondente regulamento de estágio, com suas diferentes 

modalidades de operacionalização. § 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser 

realizado na própria Instituição de Ensino Superior, mediante laboratórios que 

congreguem as diversas atividades inerentes à área de Artes Visuais e campos 

correlatos, em suas múltiplas manifestações. § 2º As atividades de estágio poderão 

ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados teórico-práticos 

gradualmente revelados pelo aluno, até que os responsáveis pelo acompanhamento, 

supervisão e avaliação do estágio curricular possam considerá-lo concluído, 

observando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da 

profissão. § 3º Para incluir, no currículo do curso de graduação em Artes Visuais, o 

estágio supervisionado de que trata este artigo, a Instituição deverá emitir 

regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, 

obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, observado o 
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disposto no parágrafo precedente. Art. 8º As Atividades Complementares são 

componentes curriculares que devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive as adquiridas fora do 

ambiente acadêmico, incluindo ações de extensão, bem como a prática de estudos e 

atividades independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, Alex Fiúza – 0109/MZG 

10 PROCESSO Nº: 23001.000109/2007-17 especialmente nas relações com o mundo 

do trabalho, com as diferentes manifestações e expressões culturais e artísticas e com 

as inovações tecnológicas. Parágrafo único. As Atividades Complementares se 

constituem componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio 

perfil do formando, que não se confundem com o estágio curricular supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é um componente curricular que 

deverá ser desenvolvido, apresentando: I - para o bacharelando: a) uma reflexão 

escrita sobre o processo de desenvolvimento de um trabalho; b) uma exposição 

individual ou coletiva, em espaço público; c) o resultado dos trabalhos a uma banca 

de professores e profissionais da área, organizada e convidada pelo professor 

orientador. II - para o licenciando: a) uma monografia sobre um tema das Artes 

Visuais; b) um projeto de curso a ser ministrado sobre esse tema; c) o resultado a uma 

banca de professores e profissionais da área, organizada e convidada pelo professor 

orientador. Art. 10. As instituições de ensino deverão adotar formas específicas e 

alternativas de avaliação, internas e externas, sistemáticas, envolvendo todos os 

atores envolvidos no processo do curso, observados os aspectos considerados 

fundamentais para a identificação do perfil do formando. Parágrafo único. Os planos 

de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do início do período letivo, deverão 

conter, além dos conteúdos e atividades, a metodologia do processo ensino-

aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão submetidos e a bibliografia 

básica. Art. 11. Os cursos de graduação em Artes Visuais para formação de docentes, 

licenciatura plena, deverão observar as normas específicas relacionadas com essa 

modalidade de oferta. Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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ANEXO D - Matriz Curricular: Universidade Estadual Paulista 

Matriz Curricular fornecida pelo sítio oficial da IES: Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho. 
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ANEXO E - Matriz Curricular: Faculdade Santa Marcelina 

Matriz Curricular fornecida pelo sítio oficial da IES: Faculdade Santa Marcelina 
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ANEXO F - Matriz Curricular: Artes Plásticas - FAAP 

Matriz Curricular fornecida pelo sítio oficial da IES: Faculdade de Artes Plásticas 

Fundação Armando Álvares Penteado
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ANEXO G - Matriz Curricular: Faculdade Mozarteum 

Matriz Curricular fornecida pelo sítio oficial da IES: Faculdade Mozarteum, São Paulo 
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