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Introdução 

 

A importância da pesquisa: Arte e Ciência possíveis convergências 

 

 Há muito tempo Arte e Ciência tenta fazer uma mesma viagem rumo 

ao conhecimento. Decerto, existe apenas o imperativo deste encontro de forma 

mais efetiva. Claro que as pesquisas na área estão acontecendo, mas não com 

a intensidade necessária. Um autor que destacamos como pesquisador desta 

intersecção é Silvio Zamboni, vivendo este dilema entre as dimensões 

artístico/científico constrói saberes importantes para a questão. Ressaltando a 

importância deste encontro para o conhecimento humano Zamboni afirma: 

A arte e a ciência, como faces do conhecimento, ajustam-se e 
complementam-se perante o desejo de obter entendimento 
profundo. Não existe a suplantação de uma forma em 
detrimento da outra, existem formas complementares do 
conhecimento, regidas pelo funcionamento das diversas partes 
de um celebro humano e único. (ZAMBONI, 2001, p. 21) 
 

Como podemos observar que o encontro entre Arte e Ciência poderá 

trazer bons frutos para a produção científica e a pesquisa em geral, como 

formas complementares do próprio conhecimento humano, criando novos 

paradigmas e desfazendo outros. Em relação a esta pesquisa, constatamos 

mais uma contribuição para o problema. Construindo saberes coletivamente 

esta pesquisa nos fornece pistas e reflexões a respeito da Arte-educação, da 

formação continuada de professores de Arte, dos saberes docentes 

construídos e da aprendizagem dos alunos. 
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As transformações hodiernas no mundo, principalmente, no final do 

século XX, décadas de 1980 e 1990, e do início deste século XXI que 

envolvem a ciência e a tecnologia, a economia e o campo social, a ética e a 

política, a cultura e a educação ocorrem numa intensidade jamais vivida em 

outros períodos históricos. Neste contexto, a educação ganha centralidade e a 

universidade passa a exercer  um papel fundamental na formação profissional. 

Cabe a ela garantir não só a formação inicial, mas também, a formação 

continuada dos diferentes profissionais.  

 Neste relatório de pesquisa apontamos resultados parciais de 

investigação na pesquisa em andamento: O ensino de Arte: o impacto da 

formação continuada e dos materiais educativos sobre a atuação docente, em 

que podemos trazer dados que apontam o impacto da formação continuada e 

de materiais educativos sobre a atuação do professor, tendo a Universidade 

como protagonista central no processo de formação docente e o Instituto Arte 

na Escola como parceiro que viabiliza essa formação, acesso a materiais 

pedagógicos e incentivo a esta pesquisa. 

 O Pólo Arte na escola da Universidade Cruzeiro do Sul em 

parceria com o Instituto Arte na Escola, por meio do seu projeto, tem como 

missão incentivar e qualificar o ensino da arte. Neste sentido, não basta 

apenas oferecer eventos e materiais, mas pensar esta formação continuada de 

forma critica e atentos as necessidades dos educadores. A ação em pesquisar 

pode se constituir em instrumento de reflexão e norteamento de futuras ações. 

 Neste contexto o que se espera do professor da educação básica 

é a assunção de forma competente e responsável da tarefa de ensinar: difícil, 

desafiadora e exigente. O objetivo central da tarefa de ensinar é permitir que os 

alunos obtenham conhecimento, reflitam e produzam novos conhecimentos, 

enfim, desenvolvam a atividade intelectual de forma que possam comprometer-

se e participar ativamente da sociedade.  

 Diante desta expectativa, a pesquisa pode cumprir a função de 

elucidar os impactos da formação continuada e os caminhos para mudanças na 

prática docente. A busca por um ensino de qualidade e sua construção pode 

contar com a ação parceira de diferentes instituições, como as Instituições de 

Ensino Superior e as do Terceiro Setor. Esta tem sido uma das formas 
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adotadas para que o conhecimento sobre o ensino da arte, o debate atual 

sobre teoria-prática e metodologias atinjam o público – professores e alunos. 

 

Sobre os objetivos e o problema da pesquisa 

Nossa preocupação ao oferecer ações de formação continuada sempre 

teve como foco a formação docente para o ensino de arte. O Pólo Arte na 

Escola da Universidade Cruzeiro do Sul está em atividade desde 2006 e neste 

período tem oferecido grupo de estudos, cursos, mini-cursos, oficinas, 

encontros, seminários entre outros eventos, além de disponibilizar materiais de 

apoio didático ao trabalho do professor.  

A nossa intenção ao realizarmos esta pesquisa é saber, também, como 

os professores tem levado para sua prática pedagógica os conhecimentos 

disponibilizados por meio de formação continuada e materiais didáticos no Pólo 

Arte na Escola da Universidade Cruzeiro do Sul.  

Essa pesquisa aponta para os seguintes aspectos: 

  As concepções de ensino de arte e metodologias entre 

professores que freqüentam o Pólo e professores que não 

participam das atividades oferecidas. 

 Os relatos das ações educativas em arte identificando as 

diferentes metodologias utilizadas pelos professores e qual seu 

entendimento sobre metodologia. 

 A constituição dos saberes docentes e a construção de sua 

identidade profissional. 

 O uso dos materiais fornecidos pelo Programa Arte na Escola e 

procura identificar a validação deste material pelos professores 

na formação continuada e na pratica educativa. 



4 

 

  A utilização do material educacional (DVDteca) fornecido pelo 

IAE ao professor no planejamento e organização das práticas 

educativas. 

De forma geral, propusemo-nos aconhecer melhor a realidade em que 

os educadores se inserem para identificar: 

1- Quem é esse profissional que ensina arte?  

2- Que escolhas estéticas ele faz?  

3- Que leituras são feitas sobre os signos artísticos?   

4- Qual a sua formação?  

5- Quais os recursos utilizados nas aulas de arte?  

6- Qual a fonte de pesquisa para ampliação de repertórios didáticos e 

culturais dos professores? 

Pensar criticamente sobre a pratica do ensino de arte na escola poderá 

contribuir para construções de propostas que ampliem os processos de ensino 

e aprendizagem no futuro. Neste sentido, o debate sobre os conhecimentos e 

saberes necessários para a prática docente coloca-se, nesta pesquisa, como 

fundamental, pois pode contribuir para a elucidação dos impactos da formação 

continuada na construção da prática docente e na construção da identidade do 

professor de arte. Além disto, situaremos a relação teoria-prática, e neste 

âmbito está a educação como processo de formação e conhecimento que 

ocorre por toda a vida. 
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 A Pesquisa 

 

 Os procedimentos metodológicos 

 

 A pesquisa foi se configurando como um conjunto de três projetos de 

pesquisas, exigindo diferentes instrumentos específicos, qualitativo e 

quantitativo, de forma complementar. 

Dessa maneira, a pesquisa materializou-se em três: 

Projeto I – Perfil dos professores de arte, concepção de ensino da arte 

e formação. Contamos com a participação de 167 sujeitos, professores de arte, 

neste primeiro momento da pesquisa. Como instrumento de pesquisa 

utilizamos questionário contendo nove questões fechadas e abertas. 

Projeto II – Perfil dos professores frequentadores do Pólo Arte na 

Escola. Além do questionário foram entrevistados e filmados. Neste relatório 

apresentamos apenas dados parciais resultantes da aplicação do questionário, 

das entrevistas e filmagens realizadas. Participaram deste momento vinte 

professores. 

Projeto III – Impacto do Pólo e do GERTA na atuação do professor e 

na aprendizagem do aluno. Utilizaremos o relato dos professores e a 

observação das aulas dos mesmos. Está em andamento a conversa com as 

escolas e os professores, pois precisaremos de autorização para a realização 

deste terceiro momento da pesquisa.  

A escolha desses instrumentos foi resultado da necessidade de expor a 

realidade complexa do ensino de arte, os professores, sua atuação e 

constituição dos seus saberes e, ainda, a aprendizagem dos alunos. 

O questionário foi aplicado com a finalidade de mapear o perfil do 

professor, sua atuação e seus saberes. Identificamos também a sua 

participação ou não no Pólo Arte na Escola e a busca pela formação 

continuada: formas, expectativas e sugestões. 
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Os resultados das questões objetivas previstas no questionário foram 

organizados em tabelas e gráficos apresentados no Capítulo 1 e no Capítulo 2. 

As questões abertas estão sendo analisadas e categorizadas de acordo com 

os objetivos propostos pela pesquisa. Neste relatório, apresentamos resultados 

parciais das questões abertas. 

Abaixo apresentamos as etapas concluídas e indicamos o que ainda 

falta para a finalização da pesquisa. 

 

Etapas concluídas 

 

Na primeira fase da pesquisa foram entrevistados o universo da 

pesquisa abarcou 167 professores que responderam ao questionário elaborado 

pelas pesquisadoras. Desses professores 41 têm vínculo com o Pólo Arte na 

Escola da Universidade Cruzeiro do Sul, participando dos Grupos de Estudos 

e/ou de encontros, oficinas e outras ações oferecidas e coordenadas pelas 

coordenadoras geral e pedagógica. Os demais são professores da rede pública 

de ensino e não conhecem o Pólo Arte na Escola. Participaram da pesquisa 

professores que atuam na educação infantil e no ensino fundamental, séries 

iniciais.  

Os participantes são de escolas situadas na Zona Leste, oeste e sul. 

Contamos com o apoio de alunos-estagiários que escolheram diferentes pontos 

da cidade de São Paulo e de municípios da Grande São Paulo para aplicação 

do questionário, muitas vezes escolas próximas ao endereço de sua residência 

e seu trabalho. Este universo pesquisado está nos Capitulo 1 e Capítulo 2 

representado por meio de descrição dos dados quantitativos e breve análise 

qualitativa.  
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CAPÍTULO 1 

O Ensino de Arte: uma aproximação a quem ensina, seu perfil, 

sua formação e atuação. 

 

Ao procurar saber e conhecer quem são os professores que ensinam 

arte nas escolas, seu perfil, sua formação e atuação, consideramos que o 

questionário contribuiria com informações importantes da realidade das escolas 

públicas e seus professores. 

  

PERFIL DO PROFISSIONAL 

 Mas quem é esse profissional que ensina arte? Que escolhas estéticas 

ele faz? Que leituras são feitas sobre os signos artísticos?  Qual a sua 

formação? Quais os recursos utilizados nas aulas de arte? Qual a fonte de 

pesquisa para ampliação de repertórios didáticos e culturais dos professores? 

 

Tabela e Gráfico 1 - Gênero dos Profissionais do Ensino de Arte  

 

  

 

 Os dados da Tabela e do Gráfico 1 indicam que dos sujeitos 

participantes da pesquisa 86% são do sexo feminino; 14% são do sexo 
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Total 167 100% 
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masculino.   

 Estes dados reforçam a tendência da feminização da profissão do 

magistério. A partir do Século XX, a história tem retratado a tradição do 

exercício da profissão por mulheres na sua maioria, e que ainda hoje na 

observação dos dados acima esta característica se mantém. De acordo com o 

Censo do Professor, publicado pelo Ministério da Educação em 1999, 14,1% 

da categoria é constituída de homens e 85,7% de mulheres. (VIANNA, 

2001/02, p. 83) 

 

Tabela e Gráfico 2 - Faixa Etária dos Professores  

de 18 a 25 19 11% 

26-30 25 15% 

31-35 25 15% 

36-40 35 21% 

Acima 41 63 38% 

Total 167 100% 

  

 A Tabela e o Gráfico 2 demonstram que dos 167 professores 

pesquisados apenas 11% encontram-se na faixa etária entre 18 e 25 anos; 

15% estão na faixa etária de 26 a 30 anos; 15% de 31 a 35 anos; 21% de 36 a 

40 anos e 38% estão acima de 41 anos. Identificamos que o professor atuante 

na escola no ensino de arte no universo pesquisado tem perfil de serem mais 

velhos, ou seja, acima de 41 anos.  
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Tabela e Gráfico 3 – Formação dos Professores de Artes 

Graduação 109 65% 

Lato-sensu   52 31% 

Stricto-sensu     1   1% 

Não informaram     5    3% 

Total 167 100% 

 

Em relação a formação dos professores a Tabela e Gráfico 3 

demonstram que a grande maioria, 65%, tem apenas formação em nível de 

graduação; 31% possuem especialização ou lato-sensu e, apenas, 1% tem 

formação stricto sensu. Em São Paulo percebemos que não há muitas ofertas 

de cursos de especialização em Arte e educação tanto em nível de Lato Sensu 

ou em Stricto Sensu. A autora Ana Mae Barbosa (2009), relata que os 

possíveis enganos conceituais no ensino de arte no Brasil se dá em função da 

formação do professor de arte, que param seus estudos na graduação por falta 

de oportunidades de seguir seus estudos por falta de vagas ou acesso as 

poucas existentes.  Em São Paulo, embora seja a maior metrópole do país, 

esta situação parece não ser diferente. 
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Tabela e Gráfico 4 – Formação Continuada dos Professores de Artes 

Atualização - Especialização      

Sim  90  54% 

Não  45  27% 

Não informaram  32  19% 

Total 167 100% 

 

 

 Em relação aos dados da formação continuada percebemos que os 

professores embora não concluam cursos de Pós graduação em sua maioria 

como mostra o quadro 3, procuram outros tipos de formação como cursos de 

atualização, palestras e cursos.  

 

Tabela e Gráfico 5 – Freqüenta Grupos de Estudos. 

Sim 59 35% 

Não 74 44% 

Não responderam 34 21% 

Total 167 100% 
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  De acordo com a Tabela e Gráfico 5 há uma parcela, 35% dos 

professores pesquisados, que freqüenta os grupos de estudos oferecidos pelo 

Pólo Arte na Escola; 44% não freqüentam os grupos de estudos e 21% não 

informaram. O fato da pesquisa abranger outras regiões para além de onde 

está situado o Pólo pode ter levado a este resultado. 

 Considerando que a universidade tem uma projeção maior na Zona 

Leste da Cidade de São Paulo, o fato de 35% dos sujeitos pesquisados 

freqüentarem o Pólo apresenta-se como um dado significativo. 

 

Tabela e Gráfico 6 – Participa de Encontros com Professores 

Sim 109 65% 

Não 51 30% 

Não responderam 07 05% 

Total 167 100% 
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 Esta questão possibilitou identificar a importância da oferta de outras 

formas de formação continuada. Pela Tabela e Gráfico 6 verificamos que 65% 

participam de encontros oferecidos aos professores, enquanto 30% não 

participam e 5% não informaram. Na cidade de São Paulo os Museus 

aparecem como uma das instituições que tem oferecidos mais encontros, 

cursos e palestras do que as Instituições educacionais como Secretarias de 

Ensino, municipal e estadual, segundo responderam os professores 

pesquisados. Neste sentido, o Pólo Arte na Escola da Universidade Cruzeiro do 

Sul tem se apresentado como mais um espaço educativo que tem oferecido 

uma programação com várias ações e oportunidades de formação continuada 

para os professores por meio de encontros. Em outros momentos do 

instrumento de pesquisa os professores manifestam a sua participação em 

diversas ações oferecidas pelo Pólo. 
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CAPÍTULO 2 

A Formação do Professor do Ensino da Arte: como ensinamos 

arte? 

 

O ensino da arte no Brasil teve inúmeras guinadas. Estas modificações 

se produziram por alguns motivos: influências das tendências pedagógicas que 

por aqui passaram e se estabeleceram, mudanças na legislação educacional, 

mudanças no currículo escolar e as políticas educacionais implantadas neste 

país. 

A primeira iniciativa do ensino da arte no Brasil inicia-se com a 

chegada da Missão Artística Francesa e a instalação da Academia de Artes do 

Brasil no Rio de Janeiro em 1826. Seus mestres, vindos da Europa traziam 

consigo o tradicionalismo em seu ensino. Incentivando a cópia fiel e 

enfatizando a técnica. Valorizava o produto final onde o importante era a “boa” 

produção artística do educando. Esta iniciativa sistematizaria neste período o 

ensino das artes visuais no Brasil, embalada ainda pelo ensino tradicional da 

arte propostas pelos mestres Europeus Jean Baptista Debret e Nicolas Antoine 

Taunay. A Academia de Artes foi um marco no ensino das artes visuais no 

Brasil, formando artistas e futuros professores de arte. 

Já no início do século XX, nas escolas brasileiras o ensino da arte, de 

forma geral, era necessário para desenvolver nos educandos habilidades 

manuais e hábitos de limpeza e organização. O professor era visto como 

detentor do saber e ficava apenas atento a datas comemorativas do calendário 

escolar, colocando a arte não como fim nela mesmo, mas como instrumento de 

se comemorar algum fato histórico brasileiro ou datas específicas.   

Nos anos de 1930 a novidade no âmbito escolar era a implantação do 

Canto Orfeônico na educação nacional, conquista do grande maestro brasileiro 

Villa-Lobos. A proposta de Villa-Lobos também previa a formação de um 

repertório musical adequado ao Brasil, além de promover a capacitação de um 

corpo docente especializado no ensino do Canto Orfeônico. Nos anos de 

1950/60 a tendência pedagógica escolanovista estava se instalando na 
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educação brasileira e influenciaria diretamente o ensino das artes no Brasil, 

John Dewey foi um dos mais importantes teóricos neste período, colocando o 

aluno e não mais o professor e o conteúdo no centro do processo educacional. 

Neste modo de ver o ensino da arte a valorização no processo e não mais do 

produto final é o que importa para a arte-educação. As autoras Ferraz e Fusari 

(1993) se reportam ao período da seguinte maneira: 

A. "Pedagogia Nova", também conhecida por Movimento da 
Escola Nova, tem suas origens na Europa e Estados 
Unidos (século XIX), sendo que no Brasil vai surgir a partir 
de 1930 e ser disseminada a partir dos anos 50/60 com as 
escolas experimentais. Sua ênfase é a expressão, como 
um dado subjetivo e individual em todas as atividades, que 
passam dos aspectos intelectuais para os afetivos. A 
preocupação com o método, com o aluno, seus interesses, 
sua espontaneidade e o processo do trabalho caracterizam 
uma pedagogia essencialmente experimental, 
fundamentada na Psicologia e na Biologia. (FERRAZ E 
FUSARI, 1995, p. 31) 
 

De forma crítica, podemos observar uma prática mais de livre 

expressão, com a preocupação do professor em “libertar” o educando através 

da arte, ou seja, potencializar o lado criativo fundamentalmente. Neste sentido, 

pela interpretação equivocada das idéias de Dewey observou-se um 

deslocamento negativo do ensino da arte, a disciplina ficou mais voltada à idéia 

de Arte como atividade, lazer e de consumo, visando a “boa” estética para o 

cotidiano escolar. 

A sociedade civil quando o Estado não atende suas necessidades por 

vezes se organiza e propõe novos caminhos a seguir, foi assim com o 

Movimento da Escolinha de Arte do Brasil. No Rio de Janeiro, foi criada a 

primeira Escolinha de Arte em 1948 por iniciativa dos artistas: O pernambucano 

Augusto Rodrigues, da artista gaúcha Lúcia Alencastro Valentim, da escultora 

norte-americana Margareth Spencer e, posteriormente, a professora 

pernambucana Noêmia Varela. O teórico da arte Herbert Read fundamentava 

artística e filosoficamente está rica experiência educativa. A educação como 

fundamento da arte, o espírito não diretivo e aberto das aulas, a ampliação do 

repertório artístico pela inclusão de elementos da arte popular e do folclore 

brasileiro a distinção e a utilização das linguagens artísticas como teatro, teatro 

de bonecos, música etc. eram idéias que permeavam as Escolinhas de Arte, 
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inovando o ensino das artes e ativando o diálogo entre as diferentes 

modalidades artísticas. 

O Movimento toma corpo e ganha apoio de educadores como Anísio 

Teixeira e Helena Antipoff. Começam a produzir material pedagógico próprio, 

sistematizando novas técnicas e experiências no ensino da arte, cria o jornal 

Arte & Educação, editado a partir de 1970, assim o movimento cresce e se 

alastra por todo o país contrapondo-se ao ensino oficial propostos nas escolas 

Estaduais da época que utilizava o desenho geométrico e cópia de estampas. 

No início, o Movimento de Escolinhas de Arte tinha como público alvo 

era apenas crianças que queriam fazer arte, com o crescimento e a importância 

que este movimento ganhou começou a trabalhar também com a formação de 

professores de arte de forma não oficial. De forma oficial foi chamada para 

preparar as equipes das Secretarias de Educação para orientar a implantação 

da disciplina de educação artística, obrigatória a partir da década de 1970. O 

Movimento torna-se então um importante núcleo de formação de professores 

de arte. 

Apenas em 1971 com a Reforma  dos Ensinos de 1º e 2º Graus pela lei 

n. 5.692 é que se estabeleceu a Educação Artística como atividade curricular 

escolar e em 1973 com a criação do Curso de Licenciatura em Arte. 

Influenciada pela tendência tecnicista, esta formação foi muito questionada em 

virtude de licenciar o professor em apenas 2 anos e o habilitava a trabalhar 

com as diversas linguagens artísticas de 5° a 8° série. Esta formação era 

denominada de “Licenciatura Curta”. Havia ainda a possibilidade de continuar 

sua formação cursando mais um ano e se especializando em uma linguagem 

artística (música, dança, teatro e visual) e habilitava o professor a ministrar 

aulas no segundo Grau. O período entre 1980 e final da década de 1990 

consolidou-se como um período dede pesquisas e debates sobre a formação 

do arte/educador e seu ofício. Algumas questões foram levantadas neste 

período, entre elas destacamos: Como poderia o professor de arte trabalhar 

com tantas linguagens artísticas de forma competente? Foram tempos de 

reflexão e de criação de novas propostas para o ensino de arte, fomentou-se 
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assim, a formação de um professor mais politizado, critico e consciente do seu 

papel na educação. 

Em 1996 uma nova política educacional e implementada com a criação 

da lei 9.394, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

configurava a Arte como conhecimento e não mais atividade e um aluno nutrido 

culturalmente, em seu artigo 26° constam duas idéias interessantes: 

 O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, 
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover 
o desenvolvimento cultural dos alunos (BRASIL, 1996) 

  
Este artigo apresenta duas idéias, a primeira é arte como 

conhecimento sendo componente curricular obrigatório e a segunda o 

desenvolvimento cultural do aluno. Estas mudanças conceituais impulsionaram, 

também, novas habilidades e competências do professor em sala de aula, era 

preciso rediscutir o papel do professor e a sua formação inicial e continuada. 

Estas alterações começaram a fazer parte das preocupações das Instituições 

de Ensino Superior, a formação do arte/educador precisaria ser repensada. 

Quais as competências a serem desenvolvidas para o ofício de professor de 

arte? Qual seria o papel do arte/educador? O pensamento moderno trouxe 

novas compreensões sobre a arte, sem conhecer sua arte não podemos 

entender a cultura de um país. Os PCNs de Arte deram ênfase na intersecção 

entre o Fazer, o Ler e a Contextualização histórica, social, e estética da obra de 

arte, tendo uma abordagem triangular do ensino da arte. 

Entramos no novo milênio com profundas modificações que se 

desdobram até a contemporaneidade, a situação conceitual do ensino da arte 

no Brasil vem se transformando constantemente, trazendo mudanças também 

na formação do arte/educador para se adequar a nova realidade educacional e 

humana da sociedade brasileira. O importante agora é o que a obra nos diz em 

nosso atual contexto cultural e não mais o que o artista quis dizer com a sua 

obra dentro de seu tempo e espaço próprio. 

O professor deve ser um propositor de percursos artísticos e estéticos 

de seus educandos, fomentar e mediar a arte entre seus alunos e ser, antes de 

tudo um professor pesquisador em contínua formação, estas idéias fazem parte 
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das competências a serem desenvolvidas na atual formação do arte/educador. 

A mudança do olhar do professor sobre o processo de ensino-aprendizagem 

passa pela alteração na concepção do que é Arte e o que ela representa para a 

humanidade. A formação profissional do professor de arte desde a sua 

introdução até sua expansão por meio da educação formal oferecida pelo 

Ensino Superior e de outras experiências formativas, Movimentos das 

Escolinhas de Arte, por exemplo, se modificaram em suas concepções e 

aplicações, deixando uma história construída com sucessos e desilusões que 

certamente contribuirão para a história da Arte-educação mundial.  

SOBRE A METODOLOGIA: COMO ENSINAMOS ARTE? 

 

De forma geral, esta pesquisa apresenta a preocupação de refletir 

sobre a formação do professor de arte que está atuando na escola e 

conseqüentemente sua formação continuada no Pólo Arte na escola. Além 

desta questão, o estudo tem a intenção de refletir a respeito das metodologias 

empregadas no ofício do professor de arte.  

Para alcançar seus objetivos, o professor de arte necessita criar 

situações de aprendizagens, estratégias, usando métodos e procedimentos 

didáticos para garantir a uma aprendizagem significativa para o aprendiz de 

arte. Com relação aos métodos do ensino de arte, podemos conhecer e 

escolher várias possibilidades de ensino do ponto de vista filosófico da arte 

educação. 

Faremos agora alguns apontamentos sobre as metodologias que, de 

alguma maneira, influenciaram o ensino da Arte no Brasil, esclarecemos que, 

como veremos na análise dos dados da pesquisa, este métodos se 

concretizam de forma hibrida, estes métodos se misturam na prática e algumas 

vezes são totalmente desconhecidos pelos entrevistados. Primeiramente faz-se 

necessário elucidarmos a questão das metodologias. Por exemplo: 

 

Método comparativo 

Proposta desenvolvida pelo educador Edmund Burke Feldman, 

Professor da Universidade de Geórgia, USA, na década de 1970, que propõem 

que os educadores apresentem sempre mais de uma obra de arte aos seus 
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alunos para exercitar a análise comparativa. Esta leitura comparada prevê a 

analise de vários aspectos, como elementos de linguagem, técnicas, temáticas 

entre outras abordagens. Defende a ideia, que para uma leitura da obra de arte 

ser mais significativa é preciso pensar em quatro categorias de apreciação, a 

seguir: Descrição, Análise, Interpretação e Julgamento. Vejamos o que significa 

cada uma dessas operações: 

Descrição: Neste primeiro momento a proposta é que os alunos façam 

uma lista detalhada de objetos e formas contidos na obra; descrevendo tudo o 

que se vê. Esse exercício ajuda o observador a se deter a olhar os detalhes da 

obra, um tempo para o acolhimento da obra em sua mente, para descobrir 

coisas ou detalhes que não haviam sido captados à primeira vista. 

Análise: É a observação do procedimento daquilo que vemos na obra 

de arte. Em analise sobre a construção da obra no caso de uma pintura, por 

exemplo, podemos perceber as cores, texturas, composição. Também 

podemos ver os materiais que foram usados e como foram articulados pelo 

artista, como por exemplo, se pincelada é espessa ou suave.  

Interpretação: Neste momento as informações e as ideias que são 

apresentadas na obra de arte, estabelecem diálogos com as leituras de mundo 

realizadas pelos alunos em sua vida cotidiana. São ideias que explicam as 

sensações e sentimentos que temos diante do objeto de arte. O professor, 

neste estagio, pode acrescentar a leitura do aluno mais informações sobre o 

artista e seu contexto histórico e social, porém é preciso tomar cuidado para 

que seu discurso não interfira na interpretação pessoal do aluno.  

Julgamento: Neste estágio, a proposta é incentivar os alunos a ter 

uma opinião própria sobre a obra de arte, atribuindo valor estético e artístico. 

Dizendo se a obra é boa ou ruim e quais as razões desse julgamento.  

 

Abordagem Triangular 

 

A professora Ana Mae Barbosa, realizou vários estudos sobre o ensino 

da arte nos EUA, México e Inglaterra, trazendo para o Brasil varias proposições 
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pedagógicas em que os momentos do “fazer” artístico, da leitura de imagens e 

o conhecimento de outros aspectos da arte como a história, critica e estética 

estão presentes. Os eixos de trabalho desta proposta não têm uma ordem pré-

estabelecida, é o educador diante de seu projeto que propõem os momentos 

de: 

 Contextualização;  

 Fazer artístico;  

 Apreciação artística. 

Aautora publicou o livro A imagem no ensino de arte: anos oitenta e 

novos tempos em 1991, em que apresenta propostas didáticas criadas por 

educadores norte-americanos e ingleses.  Ideias que influenciaram as 

propostas brasileiras no ensino de arte, principalmente os PCNs em arte. 

Neste sentido, a proposta de ensino e aprendizagem da arte, 

organizada por Ana Mae, que recebeu o nome de “Abordagem Triangular”, 

busca explorar os três eixos: a leitura da obra, o fazer artístico e a história da 

arte de maneira integrada, primando pela compreensão das situações sócio-

culturais em que as obras artísticas se inserem e o contexto do aluno. Esta 

proposta recebeu as seguintes influencias: 

 Do México as chamadas “Escuelas al Aire Libre”, que surgiram após a 

revolução Mexicana de 1910, proponha o resgate dos valores nacionais, 

na busca por uma arte que retratasse e expressasse o povo mexicano e 

tinha como intenção a educação estética e cultural. 

 Da Inglaterra o movimento “Critical Studies”, que aparece nos anos 

1970, trouxe uma concepção de ensino de arte que valorizava os 

conteúdos teóricos além das atividades pratica no fazer artístico. Este 

movimento tinha por premissa que a linguagem da arte não era apenas 

um forma de recreação. O objetivo dessa concepção de ensino era 

mostrar que o ensino de arte trazia a possibilidade de apreciação, 

leitura, análise de obras artísticas, além de propor a percepção da arte 

como produto histórico-sócio-cultural, estético e técnico. 
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 Dos EUA a proposta do DBAE, “Discipline - Based Art Education” (Arte 

educação com base em quatro disciplinas: estética, história, produção e 

critica) mostrava que um ensino mais completo de arte deveria se 

preocupar com o ensino da História da arte, dos aspectos estético e 

estilísticos, com as técnicas, materiais e procedimentos expressos na 

produção da obra artística, além de desenvolver nos alunos um senso 

critico em que os alunos fossem capazes de emitir opiniões a respeito 

das produções conhecidas neste processo de aprendizagem da arte.  

 

Método Multipropósito 

 

Proposto por Robert Saunders, este educador apresenta sua proposta 

metodológica em uma serie de exercícios que exploram o ensino de arte em 

quatro momentos proporcionando a conexão entre arte e outros saberes da 

escola e fora dela como noticias de jornais, por exemplo, de maneira 

interdisciplinar.  Em seu trabalho Robert Saunders faz a defesa do uso de boas 

reproduções de obras de arte em papel. Defende também, que uma mesma 

imagem pode ser apresentada varias vezes ao mesmo grupo de alunos ao 

longo de várias séries. Em sua concepção o aluno passa pelo processo de 

amadurecimento, além de vivencias de outras experiências ao longo de sua 

vida, dessa maneira sua interpretação será diferente mesmo que observe a 

mesma imagem. Parte do princípio de que o educando amadurece e, portanto 

fará uma leitura diferente da obra revisitada. 

Portanto, os exercícios de leitura de obras desenvolvem a percepção 

visual e as habilidades artísticas dos alunos. Para explorar este método o 

professor deve ter claros seus objetivos e intenções ao escolher uma 

determinada obra de arte para ser estudada. Criar um roteiro de leitura também 

é importante para explorar informações sobre o artista, descrição, interpretação 

e exercício de aprendizagem. Neste sentido o professor fará perguntas que 

estimule os aprendizes a se aproximarem do contexto da obra de arte. Este 

método propõe 4 exercícios: 1) ver; 2) aprendizagem; 3) extensões da aula; e 

4) produção artística. Segundo Ana Mae, Robert Saunders propõem um ensino 
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de arte que se relacione com unidades de estudo da arte, mas também com 

estudo de língua, literatura, matemática, geometria, ecologia, história etc. 

(Barbosa, 1991, p. 52). 

 

Proposta do DBAE (Discipline-Based Art Education) 

 

Esta metodologia propõe o estudo da arte por quatro disciplinas 

fundamentais para esta concepção de ensino:  

Produção de arte: momentos para que os alunos possam adquirir 

competências e habilidades a respeito das técnicas, procedimentos e 

materialidades na produção de obras artísticas. 

História de arte: Propõem o estudo dos aspectos históricos, culturais e 

sociais das produções artísticas nos diferentes tempos e movimentos artísticos.  

Crítica de arte: Estabelece momentos em que os alunos descrevem, 

interpretam, avaliam, teorizam e julgam os aspectos formais e contextuais das 

obras artísticas, refletindo sobre as relações entre arte e vida e qual a função 

da arte na sociedade. 

Estética: Este é o momento de discussões a respeito dos valores 

estéticos, em que os alunos são estimulados a pensar sobre as mudanças 

estilísticas que ocorreram nas artes e como cada sociedade e tempo histórico, 

lidaram ou lidam com os ideais de beleza, valores e concepção de arte.  

 

A concepção filosófica dos Territórios da Arte e Cultura 

 

Na proposta de ensinar pelos Territórios da Arte e Cultura, proposição 

criada pelas educadoras Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque, o ensino de 

arte é explorado a partir das suas potencialidades (conceitos). Não se trata 

propriamente de um método prático e sim de uma abordagem conceitual. Um 

olhar ampliado sobre as potencialidades do objeto artístico, do modo singular 

que cada artista cria sua obra e como esta arte nos afeta enquanto seres em 
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estado de estesia (sensível).  Essas áreas entendidas como potencias são 

classificadas inicialmente por territórios (platôs) serem explorados pelo 

educador diante de seus objetivos e escolhas. Mas esses territórios não se 

fecham em si, há sempre a possibilidade de criar outras formas de olhar para a 

arte. Esta concepção teve forte influencia das ideias dos filósofos pós-

modernos Gilles Deleuze e Felix Guattari.   

 

Os Territórios da Arte e Cultura: 

Linguagens artísticas: Explora o campo das linguagens artísticas e 

como são produzidas, em suas características, história e poética. São 

linguagens artísticas as artes visuais (cinema, pintura, desenho, gravura, 

instalação, outras), musica (clássica, rock, forró, entre outras), teatro 

(monólogos, de bonecos, de sombras, entre outros), dança (de rua, clássica, 

jazz, samba e outros). 

Forma e conteúdo: Observa como a arte é constituída em seus 

elementos de linguagem como, por exemplo, nas artes visuais temos linhas, 

cores, formas, espaço, superfície, no caso da musica as notas, intervalos, 

pulsação, intensidade do som, timbre entre outros aspectos da linguagem. 

Também estuda os temas abordados nas obras artísticas, temas sociais, vida 

privada, coletiva, leituras de mundo entre outros temas e assuntos que 

proclamam as ideias dos artistas expressas em suas obras.  

Processo de criação: Procura compreender como criamos e como 

podemos incentivar nossos alunos a criar. Explora o universo da mente 

criadora, observando quando estamos imerso na perseguição de ideias, 

experimentando materiais e instrumentos para dar vida a nossa visão de 

mundo por meio de uma linguagem artística.   

Patrimônio Cultural: Analisa a produção artística de diferentes tempos 

e procura cultivar o espírito de pertencimento, de conversação e valorização da 

nossa cultura local e universal. Propõe refletir sobre o valor dos bens materiais 

( obras de arte, prédios históricos, outros) e simbólicos culturais( cantos, contos 

e lendas, entre outros).  
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Materialidades: Estuda e investiga as possibilidades e potencialidades 

das matérias que constitui as obras de arte. Como por exemplo, as tintas, 

suportes, ferramentas e outros dependendo da linguagem e intenção poética 

do artista e dos alunos no fazer artístico.  

Conexões transdisciplinares: Estabelece relações entre a arte e 

outras áreas do saber como, por exemplo, arte e matemática, arte e historia 

arte e ciências da natureza entre outras possibilidades.  

Saberes estéticos e culturais: Estuda história da arte ampliando o 

olhar também para outros aspectos da produção artística, como por exemplo: 

O estudo da estética, da filosofia da arte, da história da sociedade, dos 

contextos políticos e culturais em que cada obra artística é criada. 

Mediação cultural: Propõe que o educador se preocupe em como 

apresentar as produções artísticas para as crianças e jovens, investiga como a 

arte afeta as pessoas e estimula o educador a ser um mediador entre a arte o 

publico (seus alunos). Há muitas maneiras de apresentar uma obra artística e a 

forma como cada professor cria situações de aprendizagens e percurso de 

percepção estética, poderá fazer muita diferencia sobre os encontros 

significativos com a arte.  

Estas são as cinco metodologias mais divulgadas no Brasil e que mais 

influenciam o ensino da arte em âmbito nacional, mesmo existindo outras 

metodologias de ensino da arte. 

Os professores e o ensino da arte: concepções e ações 

 Apresentamos a seguir os dados referentes às seguintes questões: 

Como considera o seu conhecimento em arte? Quais os conhecimentos e 

metodologias adotadas para o ensino de Arte? Você conhece a abordagem 

Triangular? Você conhece a abordagem dos Territórios da Arte e Cultura? Quais são 

os materiais utilizados para a elaboração e planejamento de suas aulas? 
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Tabela e Gráfico 7 – Como considera seu conhecimento em Arte: 

Conheço um pouco 77 46% 

Conheço bem 70 42% 

Tenho grande conhecimento 17 10% 

Não responderam 3 2% 

Total 167 100% 

 

 Como podemos constatar na Tabela e no Gráfico 7, 46% dos 

professores consideram ter pouco conhecimento em arte, 42% conhecem bem 

e apenas 10% afirmam ter grande conhecimento em Arte. Analisamos que este 

percentual de pouco conhecimento apareça em função de muitos professores 

que atuam no ensino de arte não terem formação especifica na área. Os 167 

sujeitos participantes da pesquisa possuem diferentes formações: pedagogia, 

ciências, biologia e educação artística. Os sujeitos pesquisados atuam na 

educação infantil, no ensino fundamental séries iniciais, no fundamental II e 

ensino médio. 
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Tabela e Gráfico 8 – Conhecimento da Abordagem  Triangular 

Conhece a abordagem triangular 96 57% 

Não conhece a abordagem triangular 42 25% 

Não responderam 29 18% 

Total 167 100% 

 

 O conhecimento sobre a abordagem triangular é significativo entre os 

professores, sendo que 67% conhecem a abordagem e 25% não a conhecem. 

As questões abertas que acompanham a questão tabulada na Tabela e Gráfico 

8 mostram que os professores nem sempre conseguem descrever de forma 

clara a sua metodologia e os três eixos norteadores da abordagem triangular. 

Dessa forma, concluímos que o fato do professor conhecer não garante que 

esta abordagem esteja efetivamente presente na sua pratica docente.  

 

Tabela e Gráfico 9 – Uso de Imagens em Sala de aula  

Usa Imagens 144 86% 

Não usa Imagens 4 2% 

Não responderam 19 12% 

Total 167 100% 
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 Verifica-se que 86% dos professores usam imagens em suas aulas, 

apenas 2% não usam a imagem como recurso pedagógico e 12% não 

responderam. Na década de 1980 o uso de imagens na sala de aula era uma 

novidade, porém, no atual contexto, esse parece fazer parte da rotina das aulas 

de arte.  

 

Tabela e Gráfico 10 – Imagens Adquiridas através de: 

Imagens adquiridas através:     

Escola 22 14% 

Livros 38 23% 

Internet 51 30% 

DVDs 56 33% 

Total 167 100% 

 

 Como continuidade da questão anterior sobre o uso de imagens, 

verificamos na Tabela e Gráfico 10 que 33% dos professores adquirem as 
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imagens via DVDs, 30% pela Internet, 23% por meio dos livros e apenas 14% 

conseguem as imagens na escola. Hoje há muitos outros meios para aquisição 

de imagens, uma característica da era da informação. Este dado parece 

também infuenciar na utilização de imagens em sala de aula, pois há 20 anos 

atrás o professor ficava na dependência das Instituições Educacionais e das 

escolas para conseguirem materiais e recursos pedagógicos para realizarem 

as suas aulas. Como vimos apenas 14% conseguem imagens via escola., 

portanto, a escola parece não ser o melhor meio para se conseguir recursos 

diferenciados para uma prática educativa criativa. Identificamos , ainda, que os 

professores também conseguem materiais de boa qualidade de impressão em 

cursos oferecidos por museus. As questões aberta demonstram que, entre as 

instituições citadas pelos professores na pesquisa, a Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, por meio do Projeto Bem vindo professor, tem contribuído para 

ampliar o repertório de material didático do professor. 

 

Tabela e Gráfico  11 – Conhecimento dos Territórios da Arte e Cultura 

Conhece os territórios da arte e cultura 96 57% 

Não conhece os territórios da arte e cultura 54 32% 

Não responderam 17 11% 

Total 167 100% 

 

 

 Por meio da Tabela e Gráfico 11 identificamos que 57% dos professores 

conhecem a abordagem Territórios da Arte e Cultura, 32% afirmam não 
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conhecer os Territórios da Arte e Cultura e 11% não respodneram à questão. 

Num outro momento da pesquisa demonstraremos que aqueles que 

responderam que conhecem os Territórios da Arte e Cultura são professores 

que freqüentam o Pólo Arte na Escola. Afirmam conhecer esta abordagem e 

nova concepção de ensino e a utilizam em sua prática pedagógica.  

   

Tabela e Gráfico 12 – Materiais usados nas aulas 

Livros 53 32% 

Partituras 1 1% 

Vídeos 34 20% 

Internet 37 22% 

Outros 42 25% 

Total 167 100% 

 

 De acordo com a Tabela e Gráfico 12, 32% dos professores citaram que 

usam mais livros nas preparações das aulas de arte, na sua maioria livros 

didáticos, sistemas de ensino e os cadernos da proposta curricular de São 

Paulo (SSE). Os vídeos e a internet também são citados como materiais 

utilizados para a preparação de aula, 20% e 22% respectivamente. Na 

categoria outros encontramos 25% das respostas.  
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 As informações, dados e breves análises que compõem este relatório de 

pesquisa expressam aspectos ainda parciais, mas que se apresentam como 

reveladores e significativos da atuação do professor no ensino da arte. Quem 

são? Como ensinam? Como constituem seus saberes? Essas questões e suas 

respostas, principalmente, tomam uma dimensão no cenário educacional que 

traduz a difícil realidade do processo de formação inicial e continuada de 

profissionais que buscam alternativas metodológicas de forma a garantir a 

qualidade do seu trabalho em sala de aula. 

 No universo estudado, os 167 sujeitos pesquisados, por meio de 

questionário que continha questões fechadas e abertas, apresentam aos 

pesquisadores informações que, de certa forma, respondem às inquietações 

iniciais apresentadas: Como o professor busca informações e conhecimentos? 

Como constituem os seus saberes docentes e como ele constrói sua 

identidade? E, ainda, há outros materiais e metodologias que têm contribuído 

para a constituição dos saberes docentes e para a prática educativa do 

professor no ensino da arte? Como são percebidas e entendidas pelo 

professor? 

 Apresentamos como hipótese inicial da nossa pesquisa que o acesso e 

a utilização do material educacional fornecido pelo Instituto Arte na Escola, por 

meio do Pólo Arte na Escola situado na Universidade Cruzeiro do Sul, na 

formação continuada dos professores possibilitam pensar criticamente sobre a 

prática do ensino da arte na escola e contribuem para a construções de 

propostas didáticas e projetos pedagógicos que ampliam o olhar e apontam 

alternativas para os processos de ensino e aprendizagem. Consideramos que 

os próximos momentos da pesquisa, o Projeto II e o Projeto III,  tenham mais 

condições de comprovarem ou não a nossa hipótese, pois estamos na fase de 

análise de 60 sujeitos da pesquisa, sendo 20 participantes do Grupo de Estudo, 

que deve revelar muito mais sobre a atuação destes sujeitos, a construção de 

seus saberes e o impacto dos materiais e recursos pedagógicos oferecidos 

pelo Pólo. Esta é uma etapa prevista para o próximo semestre (primeiro 

semestre de 2011). Incluiremos nesta etapa a observação do trabalho do 

professor que freqüenta o Pólo junto aos alunos e a aprendizagem dos alunos. 
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 Quanto à metodologia, continuamos dando ênfase à abordagem 

qualitativa, embora, neste relatório, sobressaia-se o aspecto quantitativo 

apresentados e representados por tabelas e gráficos. Consideramos importante 

a divisão da Pesquisa em três momentos diferenciados, pois somente assim 

conseguiremos refletir a complexidade dos dados apresentados até o 

momento. Portanto, a divisão em Projeto I, Projeto II e Projeto III surge da 

necessidade de demonstrar melhor os dados e resultados bem como ampliar o 

leque de análise que deverá explicitar o processo de formação docente, o 

processo de ensino e a aprendizagem dos alunos que de forma direta tenham 

contato com os materiais pedagógicos (DVDteca e outros) oferecidos pelo 

Pólo. 

 Neste relatório elucidamos o perfil dos professores, sua formação e 

busca por conhecimentos específicos da área, o ensino e a utilização de 

materiais e recursos pedagógicos diferenciados na sua prática docente. No 

próximo relatório apresentaremos resultados que cumpram a função de 

elucidar os impactos da formação continuada na prática docente e na 

aprendizagem dos alunos. 

 Consideramos que os resultados, até este momento, já permitiram 

mudanças quanto ao nosso olhar sobre os professores. Identificamos a grande 

presença de mulheres no exercício do magistério na educação de forma geral e 

no ensino da arte, como demonstraram os dados na Tabela e Gráfico 1. 

Portanto, passa a ser um tema significativo e relevante para as pesquisas 

voltadas para o ensino da arte. Este dado chama a atenção para a temática 

que aparece ainda como algo a ser explorado que é a questão do gênero, arte-

educação e ensino da arte e suas relações no campo educacional. 

 Um outro dado significativo é o fato de 46% dos professores 

considerarem ter pouco conhecimento em arte. Quem está atuando no ensino 

da arte? Quais os motivos de quase metade dos sujeitos pesquisados 

considerarem ter pouco conhecimento em arte? São questões que precisam 

ser mais exploradas e analisadas com profundidade, o que nossa pesquisa não 

se propõem a fazer.  

 Com base nesses dados, mesmo sem a pesquisa finalizada, nossas 

ações têm se ampliado. Nos meses de outubro e novembro oferecemos, em 

parceria com as Diretorias de Ensino, um curso de extensão sobre os 



31 

 

Territórios da Arte e Cultura aos professores, com o objetivo de formar e 

informar a respeito das proposições atuais bem como a produção 

contemporânea e sua inserção no ensino da arte em São Paulo. Também 

mediamos um fórum sobre este assunto.  

 Portanto, consideramos que a pesquisa além de levantar dados, também 

se apresenta de fundamental importância para pensar as ações de formação 

continuada e seu papel e responsabilidade na memória da qualidade de ensino 

da arte na escola.  

 

  



32 

 

REFERÊNCIAS  

BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte/Educação Contemporânea: consonâncias 

internacionais. São Paulo: Cortez Editora, 2005. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, N° 9.394, Brasília, 

1996.  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 

1997. 

CANCLINI, Nestor Garcia, Culturas Hibridas: Estratégias para entrar e sair da 

modernidade. São Paulo. Edusp, 1997. 

FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. Metodologia do Ensino da Arte. São Paulo: 

Cortez, 1999. 

LOPONTE, Luciana Gruppelli. Gênero, Educação e Docência nas Artes 

Visuais. Educação & Realidade. 30(2): 243-259. jul/Dez 2005. 

MARTINS, Mirian Celeste. Teoria e prática do ensino de arte - A língua do 

mundo. São Paulo: FTD, 2009. 

VIANNA, Cláudia P. O sexo e o gênero da docência. Cadernos Pagu (17/18) 

2001/02 (p. 81-103). 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 

Campinas: Autores Associados, 2001. 


