
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS – UNINTER  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 CURSO DE MESTRADO EM ARTES VISUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: 

a prática pedagógica no ensino da Arte através  
do projeto “Arte na Escola” 

 
 
 
 

Dissertação de Mestrado 
 

 
 
 
 
 
 

REGINA MARTINI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ciudad del Este – Paraguay  

2010 



 1 

 

REGINA MARTINI 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: 

a prática pedagógica no ensino da Arte através  
do projeto “Arte na Escola” 

 

 

 
 
 
 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – 
Mestrado em Artes Visuais, Linha de Pesquisa: 
Arte e Ensino, da Universidad Internacional Tres 
Fronteras (UNINTER), como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Artes Visuais.  
 
Orientadora: Profª Drª Maria Letícia Rauen Vianna. 
 

 
 

 

 

 

 

Ciudad del Este – Paraguay  

2010 

 

 



 2 

 

 

 



 3 

 

  

    

 

Trabalho de autoria do aluno Thieslei, da 
Escola Municipal de Educação Infantil Luiz Antônio Riggo (2008). 

 

 

 

 
os meus filhos, Natana e William, amores 

imprescindíveis na minha vida que, inúmeras vezes, 

souberam compreender minha ausência, mesmo estando 

dentro de casa. 

   

À minha mãe, pelo amor e incentivo. 

 

À minha irmã, cunhado e sobrinhas, pelo apoio e pelas 

tantas vezes que cuidaram de meus filhos enquanto eu 

dissertava. 

 

Ao meu pai, já falecido, por seus ensinamentos, se 

fazendo sempre presente em minha vida. 

 

A 

 
  



 4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço a Deus, que iluminou meus caminhos para eu poder 
concluir com êxito esta dissertação. 

Aos professores doutores do Curso de Mestrado, pelos ensinamentos, 
discussões e encaminhamentos a cada encontro. 

Aos colegas de curso, por partilhar e viver a dimensão da amizade, das 
angústias, das alegrias, das tristezas que pudemos compartilhar e, ainda, pelo 
incentivo e cumplicidade.   

Às professoras colaboradoras, pela maneira carinhosa como aceitaram 
participar da pesquisa, possibilitando, de forma gratificante, a realização deste 
trabalho. 

À professora doutora Maria Letícia Rauen Vianna, por sua dedicação, pelas 
orientações sempre de grande valor, que me ajudou a nascer como 
pesquisadora e crescer como arte-educadora. 

Ao professor doutor Renan M. F. Sampedro, por todas as exigências, por seu 
exemplo de educador-pesquisador e pelo incentivo em prosseguir e concluir. 

Às professoras mestres em Educação nas Ciências, Irene Lorenzoni, Maria 
Regina Johann, Rosana Berwanger Silva e à professora doutora Marlene 
Ramires François, pela atenção e contribuições. 

Aos professores mestres em Educação, Edson Camargo e Eunires da Silva 
Batezini, pelos ensinamentos metodológicos.  

À Coordenadora da 36ª Coordenadoria Regional de Educação-Ijuí/RS, Noemi 
Huth, pelo carinho e sensibilidade frente aos momentos de estudos. 

Às colegas professoras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
São Borja e da 36ª Coordenadoria Regional de Educação-Ijuí/RS, pelo 
carinho e pelos entendimentos.  

À professora Tanea Regina Piegas Koslovski, pelo apoio, pelas palavras de 
incentivo e pelos livros disponibilizados. 

À amiga doutora Marlise Weis, por sua compreensão nos momentos de 
estudo e pela amizade. 

À Ana Maria Steffler, pela formatação deste trabalho. 

A todos os que sempre acreditam no trabalho do educador e no ensino da 
Arte. 

 

 

    

 



 5 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 
 
A questão que permeou esta dissertação foi investigar se os encontros de Formação 
Continuada, por meio do projeto “Arte na Escola”, contribuíram para as necessárias 
mudanças nas práticas pedagógicas do ensino da Arte no cotidiano das escolas 
localizadas em São Borja/RS. A estrutura desta dissertação foi constituída a partir de 
fontes de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Primeiramente, descreve-se 
sucintamente sobre o ensino da Arte no Brasil nos séculos XX e XXI, faz-se algumas 
considerações sobre formação inicial e continuada para professores, segundo o que 
preconizam as Leis e a sua importância frente à busca de uma educação de melhor 
qualidade e registra-se também um histórico resumido do projeto “Arte na Escola” 
em nível nacional e regional. Descreve-se depois a realização dos Encontros de 
Formação Continuada através do projeto “Arte na Escola” e apresentam-se também 
os dados obtidos através de questionários aplicados às professoras que 
frequentaram estes encontros e as análises a partir da pesquisa realizada sobre o 
objeto de estudo: a prática pedagógica em arte dos professores que participavam do 
projeto “Arte na Escola”, refletindo sobre as informações levantadas concernentes  
às ações efetivas em sala de aula, discutindo algumas questões pertinentes ao 
ensino da Arte em consonância com a importância da Formação Continuada, 
apontando para avanços, superações ou encaminhamentos necessários com vistas 
à qualificação do processo educativo em Arte. 
 
Palavras-chave: Ensino de Arte. Artes visuais. Projeto “Arte na Escola”. Encontros 
de Formação Continuada. Práticas pedagógicas em Arte. 
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ABSTRACT  

 
 
The question that permeated this dissertation was to investigate whether the 
meetings of continuous training through the project "Arte na Escola" have contributed 
to the necessary changes in teaching practices of the teaching of art in daily life of 
schools located in São Borja/RS. The structure of this dissertation was formed from 
sources of literature and case study. First, it describes briefly about the teaching of 
art in Brazil in the XX and XXI centuries, there is some considerations about initial 
and continuing training for teachers, according to the laws that require front and its 
importance to the search of a better quality of education and records were also 
summarized the history of the project "Art School" in national and regional level. This 
is after the completion of the Meetings of Continuing Education through the project 
"Art School" and is also present data obtained through questionnaires applied to 
teachers who attended these meetings and the analysis from the research done on 
the object of study: the teaching of art teachers who participated in the project "Art 
School", reflecting on the information raised concerning to effective actions in the 
classroom, discussing some issues relevant to the teaching of art in line with the 
importance of training, pointing to progress, overruns or referrals necessary in order 
to qualification of the educational process in Art. 
 
Key words: Teaching of Art. Visual Arts. Project "Art at School". Continued meetings 
training. Practices in teaching of art. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Arte constitui uma forma de manifestação e sua apreciação pode ser 

cultivada por intermédio de oportunidades educativas. Quem conhece Arte amplia 

sua participação como cidadão: privar o indivíduo em formação desse conhecimento 

é negar-lhe o que lhe é de direito. A inserção na vida cultural possibilita desfrutar das 

criações artísticas e estéticas, cabendo à escola desde cedo garantir a educação em 

Arte para que a vivência artística não fique reduzida apenas à experiência cotidiana 

informal. 

No entanto, defrontamo-nos, muitas vezes, com uma escola burocrática e 

hierarquizada, na qual alunos recebem informações incompletas e visões 

fragmentadas, reforçadas por um modelo “empresarial”, desconsiderando que a 

sociedade vive um momento de rápidas transformações, com progressos científicos 

e avanços tecnológicos insuspeitados anos atrás.  

A Arte nas escolas, muitas vezes, é utilizada na comemoração de festas, na 

produção de presentes estereotipados ou apenas como livre expressão. Observa-se 

que os professores estão despreparados, sem formação específica e obrigados a 

trabalhar com esta área, distorcendo, ainda que sem o saber, as propostas 

metodológicas desse ensino. Porém, considerando que a Arte é uma das áreas do 

conhecimento humano, sabe-se que ela tem conteúdos próprios e substanciais. 

Para que seja possível uma educação de qualidade neste componente 

curricular, a escola precisa garantir a condução do processo de ensino-

aprendizagem com orientação de professores preparados, que tenham compromisso 

e perspectivas com este trabalho, empenhados na democratização dos saberes 

artísticos, que conduzam os alunos ao fazer e entender as diversas modalidades 

artísticas e sua história cultural. 
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Para apoiar o aperfeiçoamento deste ensino em nível nacional, tem-se o 

Instituto Arte na Escola, com sede em São Paulo, que resultou da institucionalização 

do Projeto “Arte na Escola”, criado em 1989 pela Fundação Iochpe. Sua missão é 

incentivar e qualificar o ensino da Arte e apresenta como premissa que esta, 

enquanto objeto do saber, deve desenvolver no aluno a habilidade perceptiva, a 

capacidade reflexiva e a formação da consciência crítica, não se limitando à auto-

expressão e à criatividade.  

Dessa forma, os Encontros de Formação Continuada do projeto “Arte na 

Escola”, em nível nacional, visam qualificar ações educativas, constituindo-se em 

espaços para compartilhar vivências relacionadas ao universo da Arte na Educação, 

contribuindo assim para o processo de formação dos docentes que atuam no níveis 

infantil, fundamental e médio. 

O projeto “Arte na Escola” é constituído por 53 pólos, presentes em 47 

municípios de 24 Estados brasileiros e do Distrito Federal, formando a rede “Arte na 

Escola”, envolvendo  universidades, instituições culturais e educacionais. 

Um destes é o Pólo Unijuí que, por sua vez, se subdivide em três núcleos: 

Ijuí, Santa Rosa e São Borja. A sede do pólo se encontra na Universidade Regional 

do Noroeste do Estado do RS – Unijuí, junto à Sala de Exposições “Java Bonamigo”, 

que conta com acervo de materiais para o ensino da Arte, bem como é sede de sua 

administração.  

O projeto “Arte na Escola”/Núcleo de São Borja – Pólo Unijuí, foi criado em 

2006 e atua junto aos professores municipais e estaduais. Neste núcleo, do qual a 

autora desta dissertação foi coordenadora de março de 2006 a dezembro de 20081, 

os encontros aconteciam nas primeiras segundas-feiras de cada mês.  

Assim, esta pesquisa encontra sua justificativa ao possibilitar a análise de 

práticas pedagógicas e docentes em relação ao ensino da Arte, demonstradas nos 

Encontros mensais de Formação Continuada do projeto “Arte na Escola”. Estes 

eram pautados em atividades que buscavam propiciar o aprendizado de conteúdos 

teóricos e metodológicos para o ensino da Arte e a reflexão acerca da própria 

trajetória profissional dos participantes, possibilitando a tais professores que, em 

geral, não tinham formação neste componente curricular, reformular suas práticas 

                                                 
1 A autora desta dissertação foi coordenadora do Projeto “Arte na Escola” durante o período em que 

residiu no município de São Borja/RS. Atualmente (2009), reside em Ijuí/RS e atua na 36ª 
Coordenadoria Regional de Educação como coordenadora pedagógica, a qual apóia o referido 
projeto, que é executado pela Unijuí.  
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educativas. Nesses encontros acreditava-se que era possível transformar a escola 

em um espaço de vivência cultural, formação da percepção e da sensibilidade, 

despertando a capacidade criadora e a reflexão, mobilizadora da expressão e da 

comunicação, permitindo que os docentes realizassem um trabalho coletivo, com 

debates, pesquisas, construindo e socializando saberes, buscando uma escola que 

assegurasse uma efetiva aprendizagem necessária à formação da cidadania de 

todos.  

Nesta dissertação pretende-se apresentar contribuições, não só aos 

professores brasileiros, mas também aos dos demais países do Mercosul, uma vez 

que pode possibilitar intercâmbios culturais entre tais nações, pois, segundo 

Barbosa (2005), “a arte é fundamental na educação de um país que se desenvolve. 

Arte não é enfeite. Arte é cognição, é uma forma diferente da palavra para 

interpretar o mundo, a realidade, o imaginário” (p. 36). 

Em função do tema exposto, esta pesquisa buscou investigar como  e se os 

encontros de Formação Continuada, por meio do projeto “Arte na Escola”, pólo 

Unijuí/Núcleo São Borja, contribuíram para as necessárias mudanças nas práticas 

pedagógicas nas escolas, visando uma educação de qualidade na área, repensando 

uma escola que tenha compromisso com a democratização dos saberes artísticos. 

 O universo da pesquisa foi constituído por professores que atuavam no 

ensino da arte nas escolas municipais e estaduais do município de São Borja, que 

participavam dos Encontros de Formação oportunizados pelo referido projeto e que 

se reuniam mensalmente para debater e discutir seu ensino.  

 Estavam cadastrados no projeto “Arte na Escola” – pólo Unijuí/Núcleo de São 

Borja, 38 docentes e, de acordo com a Metodologia Qualitativa/Estudo de Caso, 

optou-se por selecionar a amostra de pesquisa, utilizando como critério o tempo 

mínimo de um ano de participação nos encontros, para os quais foi aplicado um 

questionário como instrumento de coleta de dados. 

Dessa forma, responderam ao questionário aqueles que participavam desde o 

ano de 2006 e aqueles que iniciaram participação em 2007, e ainda, aqueles que 

iniciaram em março de 2008. Isto foi estabelecido para possibilitar uma análise mais 

profunda da prática pedagógica dos docentes pesquisados e verificar se 

ocorreram ou não mudanças, sendo preciso considerar um tempo maior de 

participação nos encontros mensais para verificar se foram, efetivamente, colocados 

em suas práticas, os estudos e as reflexões proporcionadas.  
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Após a coleta dos dados, as questões fechadas foram analisadas pelo 

método quantitativo, pois foram tabuladas e decodificadas com o uso da estatística e 

representadas por meio de tabelas. Quanto às questões abertas e mistas, estas 

foram analisadas em conjunto, pelo método qualitativo e apresentadas de modo 

dissertativo, possibilitando alcançar os objetivos propostos para esta pesquisa.  

Este estudo está dividido em quatro capítulos. No primeiro consta uma 

revisão de literatura, na qual se realiza um breve relato sobre o ensino da Arte no 

Brasil nos séculos XX e XXI; apresenta-se a Proposta Triangular, uma metodologia 

para o ensino da Arte e, ainda, resume-se o que afirmam as Leis e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais/PCNs em vigor. Realizam-se também algumas 

considerações sobre formação inicial e continuada para professores, segundo o que 

preconizam as Leis. Ainda, neste capítulo é apresentado um breve histórico do 

projeto Arte na Escola no Brasil, situando-o em nível nacional e regional.  

No segundo capítulo discorre-se sobre a Formação Continuada de 

professores, destacando-se a prática pedagógica no ensino da Arte auxiliada pelo 

projeto “Arte na Escola”,  em São Borja, RS. A tendência das orientações do projeto, 

na era da pós-modernidade, é com a concepção de ensino da Arte como 

conhecimento, baseado na interdisciplinaridade e na aprendizagem de 

conhecimentos artísticos a partir da inter-relação entre leitura de imagem, o fazer 

artístico e a contextualização das obras de arte.  

No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada na elaboração deste 

estudo de caso, enquanto pesquisa qualitativa, enfatizando o funcionamento do 

projeto “Arte na Escola”. 

E, no quarto capítulo, desenvolve-se o tema central desta dissertação, onde é 

realizada uma análise das práticas pedagógicas dos professores em função das 

informações apresentadas nos questionários, investigando como e se os Encontros 

de Formação Continuada do projeto “Arte na Escola”, pólo Unijuí/Núcleo de São 

Borja, contribuíram ou não para as necessárias mudanças no currículo escolar, 

visando a uma educação de qualidade na área, numa escola comprometida com a 

democratização dos saberes artísticos. 
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       Capítulo I 

REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Produção visual a partir das obras de Cândido Portinari, tendo como tema: “Brincadeiras infantis”. 
Pré-escola/Escola Municipal de Ensino Fundamental República Argentina/setembro de 2008. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DA ARTE NO CURRÍCULO  ESCOLAR 

NO BRASIL NOS SÉCULOS XX E XXI 

      

“A arte é a base da vida; sem ela o homem não 
vive, pois ela está presente em todos os 
momentos existenciais do ser humano”. 

 
(Ayrton Dutra Corrêa) 

                                                                           

As tendências pedagógicas para o ensino da Arte, como de qualquer outro 

componente curricular, diferem em cada época e/ou lugar e, neste sentido, os 

docentes e/ou as redes educacionais, embasados em seus paradigmas, 

fundamentam e realizam as práticas nas instituições escolares.   

No decorrer do tempo, observam-se transformações no papel da Arte, 

interpretada como objeto sociocultural, histórico e social, sempre em movimento, 

influenciando os códigos da sua linguagem e as práticas artísticas e estéticas que, 

por sua vez, revelam as transformações das teorias da arte, as quais promovem as 

tendências pedagógicas, articulando as mudanças teórico-práticas (Iavelberg & 

Arslan, 2006)2.  

Entende-se então, que para falar e/ou escrever sobre a história do ensino da 

Arte é necessário compreender o processo de como se “chega” à arte e à educação, 

tendo presente a concepção de Arte vigente num determinado período e/ou 

contexto, incluindo suas transformações.  

Neste sentido, passa-se a discorrer um pouco sobre este tema, a fim de  

situar o ensino da Arte praticado no Brasil nos últimos anos. 

A Educação Artística3 tem sido matéria obrigatória nas escolas brasileiras nos 

cursos de primeiro e segundo graus4, desde 1971, ano em que foi reformulada a 

educação brasileira através da Lei nº 5.692/71, chamada de “Lei da Reforma do 

Ensino”, a qual estabelecia um currículo escolar que abordava conteúdos de Música, 

Artes Cênicas (teatro e dança) e Artes Plásticas, tentando valorizar, a seu modo, 

todas as linguagens artísticas. 

                                                 
2 Rosa Iavelberg e Luciana Mourão Arslan: arte-educadoras e pesquisadoras paulistas, autoras do 

livro O ensino da Arte (2006).  
3 Educação Artística: nomenclatura utilizada para o componente curricular “Arte” antes da Resolução 

nº 01/2006, do Conselho Nacional de Educação. 
4 Escolas de 1º e 2º Grau: nomenclatura utilizada na época pelo sistema educacional brasileiro que, a 

partir da LDBEN nº 9.396/96 passaram a denominar-se Ensino Fundamental e Médio, 
respectivamente. 
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Apesar da implantação dessa Lei, a Arte não era tratada como uma 

verdadeira disciplina, mas como atividade educativa, o que fica evidente no Parecer 

nº 540/77: 

 
A educação artística não se dirigirá, pois, a um determinado terreno 
estético. Ela se deterá, antes de tudo, na expressão e na comunicação, no 
aguçamento da sensibilidade que instrumentaliza para apreciação, no 
desenvolvimento da imaginação, em ensinar a sentir, em ensinar a ver 
como se ensina a ler, na formação menos de artistas do que de 
apreciadores de arte, o que tem a ver diretamente com o lazer (Brasil, MEC, 
1979). 

 

Na época era valorizado um ensino que propiciava apenas o 

desenvolvimento pessoal do aluno – a livre expressão, de forma que ele pudesse, 

através da arte, “exteriorizar a sua sensibilidade”. Em nome desse paradigma, 

muitas situações, não-planejadas didaticamente, foram desenvolvidas em sala de 

aula, levando muitos professores a atuarem de uma forma improvisada e 

“espontaneísta”5. 

E ainda, o mesmo Parecer afirma que:  

 
[...] é certo que as escolas deverão contar com profissionais de Educação 
Artística, preferencialmente polivalentes, no 1º Grau. Mas o trabalho deve 
se desenvolver, sempre que possível, por atividade sem qualquer 
preocupação seletiva (Brasil, MEC, 1979). 

 

Dessa forma, os professores deveriam dominar todas as linguagens artísticas 

(música, artes cênicas e artes plásticas), numa atuação “polivalente”6, o que 

inviabilizava um trabalho adequado na disciplina, pois, para complicar, datam desta 

época apenas os cursos de graduação de “curta duração” (dois anos), que não 

possibilitavam aos professores uma formação eficaz. Estes eram cursos 

eminentemente técnicos, sem apoio em bases conceituais sólidas. Os professores 

neles formados sentiam-se incapazes, inseguros e despreparados para atuarem 

com a multiplicidade das linguagens artísticas, sem possuir um aprofundamento 

teórico sobre as mesmas. Era natural, então, que a maioria dos docentes 

ministrasse aulas de Arte empobrecidas e sem muito significado para o aluno. 

                                                 
5 A atuação espontaneista quer referir-se a um professor instável, que não possui planejamento 

prévio para suas aulas, segue seus impulsos e a responsabilidade do ensino muitas vezes parece 
ser mais da classe, que se expressa espontaneamente. 

6 A polivalência legitimou-se a partir da crise que o ensino da Educação Artística sofreu depois da Lei 
n. 5.692/71, que levou os educadores de Arte a lecionar todas as diferentes linguagens artísticas 
(Artes Cênicas, Música e Artes Plásticas) sem terem, para isso, formação compatível. 
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 Entre os anos 70 e 80, na Educação Artística, foram praticadas 

indiscriminadamente, as propostas da “Escola Tradicional”7 e da “Escola Nova”8, 

respectivamente, com ênfase na aprendizagem “imitativa” ou “reprodutiva” e na “livre 

expressão”. Para agravar ainda mais o problema, pelo fato da disciplina de 

Educação Artística pertencer à área de “Comunicação e Expressão”, professores 

formados em “Letras”, “Técnicas Domésticas” e “Técnicas Industriais” também 

podiam ministrar aulas de Arte (Lorenzoni9, 2004).  

É importante salientar que a “livre expressão”, largamente enfocada neste 

período, tem suas raízes no final do século XIX e início do século XX, com a 

Semana de Arte Moderna, de 192210. A arte infantil começava a ser valorizada a 

partir das teorias expressionistas, introduzidas no Brasil por meio do trabalho 

docente de Mario de Andrade e Anita Malfatti. Estes consideravam que a Arte na 

educação tinha como finalidade permitir que a criança expressasse seus 

sentimentos, ainda que não fosse ensinada, mas expressada. Esta concepção 

colocava os professores como espectadores da produção da criança, na tentativa de 

preservar sua expressividade e originalidade. 

Esta prática se difundiu principalmente através do artista plástico Augusto 

Rodrigues, fundador da Escolinha de Arte do Brasil, que tinha contato com autores 

estrangeiros, os quais formularam princípios inovadores para o ensino da Arte, 

princípios estes que desencadearam o “Movimento da Educação através da Arte”, 

fundamentado principalmente nas idéias do filósofo Inglês Herbert Read11, cuja obra 

                                                 
7 A Pedagogia Tradicional tinha a finalidade de exercitar a inteligência, a memorização, o gosto e o 

senso moral. A relação professor-aluno era autoritária e os conteúdos eram considerados verdades 
absolutas (Ferraz & Fusari, 1999). 

8 A Pedagogia Nova tem suas origens na Europa e nos Estados Unidos, no século XIX, também 
conhecida como movimento da Escola Nova. No Brasil, surge em 1930 e passa a ser disseminada 
nas décadas de 50/60. Nesta pedagogia a ênfase é na expressão (Ferraz & Fusari, 1999). 

9 Irene Lorenzoni é autora da dissertação de mestrado: O ensino da Arte na palma da mão, em curso 
realizado na Universidade de Ijuí (Unijuí), em 2004. A arte-educadora é sócia-fundadora do “Projeto 
Arte na Escola”, em Porto Alegre. 

10 A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo no ano de 1922, de 11 a 18 de fevereiro, no 
Teatro Municipal. Esta Semana representou uma renovação de linguagem, na liberdade criadora 
com o passado, pois a Arte passou da vanguarda para o modernismo. Surgiram novas idéias e 
conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, a música por meio de concertos e 
artes plásticas exibidas em telas, esculturas e maquetes de arquitetura, com desenhos arrojados e 
modernos. 

11 Sir Herbert Edward Read (1893-1968) era poeta anarquista e crítico de arte e de literatura britânica, 
entre as décadas de 1930 e 1950, e expoente do movimento de educação pela arte. Impôs-se por 
seu espírito democrático e humanístico, tanto no campo da estética quanto da pedagogia, 
sociologia e filosofia política. Escreveu mais de mil obras sobre diferentes áreas do pensamento. 
Entre eles destacam-se: O significado da arte (1931), A forma na poesia moderna (1932) e  aquela 



 17 

“Educação através da Arte” propunha a Arte como base da educação. Este 

movimento foi influenciado também  pelo trabalho de Victor Lowenfeld12, que 

acreditava na capacidade criadora e na auto-expressão, valorizando a produção 

artística da criança, propondo que o importante era deixar a criança fazer arte, 

porém, sem  nenhuma intervenção por parte do professor. Esta ação conduziu a 

práticas indiscriminadas do “deixar fazer”, onde não cabia mais ao professor ensinar; 

a criança deveria produzir livremente sem sua interferência. 

Conforme Lorenzoni (2004): 

 

A idéia da livre expressão levou artistas e educadores acreditarem que a 
arte na educação tem como objetivo principal permitir que a criança 
expresse seus sentimentos que não é ensinada, mas expressada. Esses 
novos princípios influenciaram, não só os educadores, mas também 
psicólogos e artistas, através do Movimento da Educação através da arte   
(p. 76). 

 

Neste mesmo período, a ênfase na maioria das escolas brasileiras também 

era a aprendizagem “imitativa” ou “reprodutiva”, conduzindo a Arte a um ensino 

mecanizado, desvinculado de aspectos do cotidiano, sem significado para a vida do 

aluno. Eram predominantes, no ensino da arte, ações ligadas à cópia, através da 

apresentação de modelos para os alunos copiarem ou colorirem: “os estereótipos”13. 

As ações pedagógicas com uso de estereótipos aconteciam de forma 

corriqueira, oferecendo aos alunos reproduções de imagens sem significado algum 

para eles. Os estereótipos se constituíam em “clichês” que se multiplicavam em 

murais das escolas (em geral imagens ligadas às datas comemorativas) e nas folhas 

mimeografadas entregues aos alunos para colorir, recortar e/ou colar.  

                                                                                                                                                         
que mais interessa a este estudo: Educação através da arte (1943), a qual foi tardiamente 
traduzida para o português. 

12 Viktor Lowenfeld (1903-1960) era austríaco; foi professor de educação artística na Pennsylvania. 
Através da filosofia alcançou grande audiência com teorias documentadas em seus livros: Gênesis 
of Sculpturing (1932) e Esculturas pelos Cegos (1934), entre outros. Ele também publicou 
inúmeros artigos sobre arte educação/estética e arte para as pessoas com deficiência. 
Desenvolveu a teoria das etapas do desenvolvimento artístico: (1) garatuja; (2) pré-esquemática; 
(3) esquemática; (4) Realismo; (5) Pseudorealismo e (6) Período de decisão/crise, explicitadas em 
seu livro: Desenvolvimento da Capacidade Criadora, por muito tempo, considerada como a “bíblia” 
dos arte-educadores brasileiros. 

13 Etimologicamente, estereotipia vem do grego “stereós”, que quer dizer: firme, compacto, imóvel, 
constante e de “typos” que significa: sinal, molde, representação (Vianna, 1995). Disponível em: 
<http://www.artenaescola.org.br>. Acesso em: 12 maio 2009. 
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Sobre isto afirma a arte-educadora Maria Letícia Rauen Vianna14 (1994): “Os 

desenhos estereotipados empobrecem a percepção da criança, inibem sua 

capacidade expressiva, embotam seus processos mentais, não permitem que 

desenvolvam naturalmente suas potencialidades” (p. 8). 

Quando se fala em ensinar a desenhar, a pintar, ou quando se trabalha com 

modelagem e são representados potes, cinzeiros, vasos, flores, com simplificação 

das formas, tem-se um ensino da Arte ainda relacionado à concepção de arte como 

“utilitária” ou “decorativa”. 

Segundo Vianna (1994), quando estereótipos são apresentados às crianças, 

que são incentivadas a copiá-los e/ou colori-los, vai desaparecendo nelas o gosto 

por seu trabalho, sua expressão individual e se instala a perda da confiança no seu 

próprio desenho. Com isso as crianças acabam não querendo mais desenhar, pois 

começam a acreditar que, de fato, não sabem mais fazê-lo. 

Retomando o relato histórico apresentado por Lorenzoni (2004), aos poucos 

foram se abrindo espaços para o questionamento do sistema educacional brasileiro, 

tanto no âmbito das políticas públicas formuladas, implementadas e materializadas 

pelo Estado, como também no tocante às concepções que norteavam e 

fundamentavam as áreas específicas do conhecimento escolar (Lorenzoni, 2004). 

 A década de 80, ainda conforme Lorenzoni (2004), foi um período marcado 

por grandes esforços dos professores para reconquistar e resgatar espaços 

perdidos, isto devido aos 20 anos de ditadura militar que reprimia qualquer 

manifestação individual mediante severa censura. Assim, não é de estranhar que, 

após regimes políticos ditatoriais, a luta pela auto-liberação dominasse as artes, a 

arte-educação e seus conceitos.  

 Com o fim da ditadura militar instalou-se no Brasil, em 1985, a chamada 

“Nova República”, com o compromisso de provocar grandes mudanças no país. 

Com a abertura política, os partidos começaram a se articular e o povo começou a 

participar de manifestações políticas, culturais e artísticas. 

Em meio a esse “clima de abertura”, os arte-educadores também se 

manifestaram, elaborando um importante documento para garantir melhores 
                                                 
14 Maria Letícia Rauen Vianna é bacharel pelo Curso Superior de Pintura da Escola de Música e 

Belas Artes do Paraná (1971), e Licenciada em Desenho pela Universidade Federal do Paraná;  
possui Especialização em Arte Educação I e II pela Universidade de São Paulo (1985 e 1986), 
Mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo (1989) e Doutorado em Artes pela 
Universidade de São Paulo (1999), tendo cursado uma parte de seu doutorado na Académie de 
Paris-Sorbonne (1996-1997). 
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condições para o ensino da Arte nas escolas. Este documento foi concebido e 

aprovado durante um encontro de Arte-Educação, realizado em 1985, em 

Diamantina-MG, que encaminhado às autoridades oficiais, fez surgir, a partir dali, 

um movimento de conscientização sobre os rumos filosóficos e metodológicos para 

o Ensino da Arte (Lorenzoni, 2004). 

Neste período discutia-se a permanência ou não da “obrigatoriedade” da 

disciplina de Arte nas escolas e, com a ameaça dela desaparecer, os arte-

educadores começaram a se mobilizar em todo país, buscando provar que “a arte 

era conhecimento” e “tinha um campo de estudos específico”. 

 Surgem assim, em várias cidades do país, as Associações de arte-

educadores que, com seus movimentos, ofereceram importantes contribuições na 

luta para a melhoria da qualidade do ensino da Arte.  

 

1.1 Proposta Triangular – Metodologia para o ensino da Arte na pós-

modernidade 

 

 No final da década de 80, em função das necessidades básicas urgentes e 

percebidas no Brasil em relação ao ensino da Arte, a arte-educadora brasileira Ana 

Mae Barbosa15, preocupada com esta questão, sistematiza uma proposta teórico-

metodológica - a Proposta Triangular16, a partir de idéias concebidas em outros 

países, ou seja, baseada na Disciplined-Based-Art Education/DBAE17, cujas bases 

teórico-práticas se colocam nas disciplinas: Estética – História – Crítica e, numa 

ação, o Fazer Artístico18. 

                                                 
15 Ana Mae Barbosa é doutora em Arte-Educação. Foi diretora do Museu da Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo (1988-1993) e presidente da International Society of Education Through 
Art – INSEA (1991-1993). Publicou, entre outros, os seguintes livros: A imagem no ensino da Arte 
(Perspectiva, 2007); Arte-Educação: leitura no subsolo (Cortez, 1997); Inquietações e mudanças 
no ensino da Arte (Cortez, 2002); Tópicos utópicos (C/Arte, 1998); John Dewey e o ensino de arte 
no Brasil (Cortez, 2001), assim como possui vários artigos publicados em revistas de educação e 
em sites eletrônicos. 

16 Proposta Triangular foi denominada pela própria arte-educadora Ana Mae Barbosa, inicialmente, 
como metodologia triangular e por se tratar mais de uma proposta teórica do que uma metodologia, 
foi ratificada sua nomenclatura. 

17 Disciplined-Based-Art Education constituiu as bases teórico-práticas para o ensino de arte nos 
Estados Unidos, desenvolvido pelo Getty Center of Education in the Arts. Este instituto tem como 
objetivo preparar os professores para um ensino que inclua Produção da Arte, História da Arte, 
Crítica e Estética. 

18 São as bases teórico-práticas/americanas, nas disciplinas: Estética – História – Crítica e Fazer 
Artístico, as quais detêm: a produção da arte voltada à criação das imagens visuais, à crítica da 
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Esta proposta teve sua origem nos Estados Unidos, nos anos 60, em 

Newcastle University, desenvolvido pelo Getty Center of Education in the Arts, pelos 

artistas professores Richard Hamilton, Richard Smith, Joe Tilson e Eduardo 

Paolozzi, baseado no Basic Design Mouvement (Inglaterra) e no trabalho 

desenvolvido pelas Escuelas al Aire Libre, do México, em 191019 (Barbosa, 2007,    

p. 36). 

Para Elliot Eisner20 (1999) que, junto a Brent Wilson e Ralph Smith formam o 

team dos arte-educadores mais conhecidos da Getty Trust, esta metodologia 

corresponde “às quatro coisas  que as pessoas fazem com a arte: elas vêem arte. 

Elas entendem o lugar da arte na cultura através dos tempos. Elas fazem 

julgamentos sobre suas qualidades . Elas fazem arte” (p. 84). 

A concepção original, do Disciplined Based Art Education (DBAE), é 

sistematizada para o caso brasileiro, numa nova concepção de ensino da Arte, no 

qual Ana Mae uniu as vertentes da crítica e da estética na dimensão da “leitura da 

imagem”, o que ficou configurado então, como Proposta Triangular , envolvendo, 

assim, três vertentes: o fazer artístico, a leitura da imagem e a história da arte, que 

como sistema epistemológico foi testada e sistematizada no Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo/USP. 

 A Proposta Triangular é definida por Barbosa (1998) como um ensino da Arte 

pós-moderno21 ou ensino contemporâneo, por articular a criação, a apreciação e, por 

ser  

 
construtivista, interacionista, dialogal, multiculturalista e por articular arte 
como expressão e como cultura na sala de aula, sendo esta articulação o 
denominador comum de todas as propostas pós-modernas do ensino da 
arte que circulam internacionalmente na contemporaneidade (p. 41). 

 

                                                                                                                                                         
arte que desenvolve a habilidade para ver, à História da Arte e à Estética para refletir sobre os 
significados do conceito arte (Eisner, 1999).  

19 As Escuelas al Aire Libre Mexicanas foram uma proposta pedagógica precursora ao Disciplined-
Based-Art Education/DBAE, que pretendia, “através do ensino da arte, levar a uma leitura de 
padrões estéticos da arte mexicana, que aliada à história destes padrões e o fazer artístico, 
recuperariam a consciência cultural e política do povo” (Barbosa, 1999, p. 36). 

20 Elliot Eisner é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Stanford, Estados Unidos. 
Especialista em estudos sobre currículo e sobre ensino da arte. Autor, entre outros, de The 
educational Imagination: on the design and evaluation of school programs (1979) e Educating 
Artistic Vision (1972). 

21 Pós-modernidade: expressão que quando usada no ensino da arte confere um “novo tom” ao 
discurso modernista vigente, com ênfase na elaboração, na leitura e no contato com a obra de arte 
reconhecida historicamente. 
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Esta ideia se contrapõe ao ensino modernista da arte-educação, 

caracterizado pelo “deixar fazer”, pois, segundo Barbosa (1998), as metodologias 

que orientavam o ensino da Arte a partir do final da década de 80, denominadas 

pós-modernas, não a considerava apenas como expressão, mas “como cultura, 

voltada à contextualização histórica, do aprendizado da gramática visual que 

alfabetiza para a leitura de imagem” (p. 13). 

Para Barbosa (2007), um currículo que interliga o fazer artístico, a história da 

arte e a análise da obra de arte está respeitando o atendimento das necessidades, 

dos interesses e do desenvolvimento da criança e, ao mesmo tempo, está sendo 

respeitada a “matéria/disciplina” a ser aprendida, seus valores, sua estrutura, bem 

como sua contribuição para a cultura, já que está alicerçada no processo criativo, na 

interpretação e na representação pessoal de vivências nas diversas linguagens 

artísticas: visual, cênica, música e dança.  

 Neste contexto multifacetado, considera-se que hoje há necessidade de um 

ensino escolar em Arte que contemple a Abordagem Triangular que, além de 

desenvolver os conhecimentos pertinentes a ela, sirva de referencial para uma 

leitura crítica do mundo. 

A Proposta Triangular possibilita questionamentos que remetem à busca por 

caminhos metodológicos a serem trilhados no cotidiano escolar. Ela privilegia o 

conhecimento interdisciplinar e intercultural, tomando como base os pressupostos de 

que a cultura e as sensibilidades artísticas são próprias de cada grupo, que o 

conhecimento é uma construção histórica e social e, ainda, que o ensino deve incluir 

temas atuais e relacionados à experiência dos alunos. 

Entende-se também que é preciso construir uma atitude pedagógica 

embasada nos fundamentos teóricos e práticos da Educação e da Arte. Assim, é 

necessário compreender a sua especificidade, sua proposta, os seus conteúdos, as 

suas linguagens e os materiais utilizados, pois o processo de ensino/aprendizagem 

só se efetivará se os conceitos trazidos pelos professores se entrelaçarem com os 

do aluno, tornando-se consistentes e coerentes para todos os sujeitos envolvidos 

nesse processo. Neste sentido, é fundamental entender o que postula a Proposta 

Triangular em seus três eixos: 
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1.1.1 Fazer artístico 

  

Toda produção artística é resultado de uma elaboração e tem um significado 

para quem realiza, trazendo todas as referências pessoais e culturais presentes em 

seus produtores. Esta produção poderá privilegiar experiências no desenho, na 

escultura, no artesanato e também nos objetos de uso da vida diária, os 

apresentados pela moda e pela propaganda, entre tantas outras manifestações.  

Como ensina Barbosa (2007): 

 
A produção da arte faz a criança pensar inteligentemente acerca da criação 
de imagens visuais, mas somente a produção da arte não é suficiente para 
a leitura e o julgamento de qualidade das imagens produzidas por artistas 
ou do mundo cotidiano que nos cerca (p. 34). 

 

 Portanto, as aulas de arte precisam ir além do “fazer como reprodução de 

obra de arte”. É necessário constituir um espaço de novos saberes, compartilhando 

novos conhecimentos sobre o universo da arte, ficando, dessa forma, a cargo do 

professor abrir novos significados às produções dos alunos, ligados também à vida 

cotidiana. 

 A produção como expressão, construção e representação do mundo por meio 

de um objeto artístico é insubstituível para a aprendizagem da arte. Ela possibilita o 

desenvolvimento do pensamento/linguagem e o materializa em uma das várias 

linguagens da arte. 

Dessa forma, a obra de arte serve como um estímulo, sendo um “suporte 

interpretativo” e não um modelo para ser copiado. O fundamental é a criação e não a 

reprodução de uma imagem. Ainda segundo Pillar22 (1993), “ler uma imagem é 

compreendê-la, interpretá-la, descrevê-la, decompô-la e recompô-la para apreendê-

la como objeto a conhecer” (p. 77). Considerando essa idéia, realizar uma “releitura” 

é “reinterpretar” a obra do artista sob diferentes aspectos e linguagens, podendo 

esta interpretação ocorrer por meio da poesia, do teatro, da dança, do desenho, da 

escultura, da pintura ou outras formas de representação, o que irá demonstrar que o 

observador também participa da “construção da idéia da obra” juntamente com o 

artista. 

                                                 
22 Analice Pillar é doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo (1994). 
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Assim, é preciso entender que há uma “grande diferença” entre releitura e 

cópia. Sobre isto Pillar (1999) ensina que: 

 
A cópia diz respeito ao aprimoramento técnico, sem transformação, sem 
interpretação, sem criação. Já na releitura há transformação, interpretação, 
criação com base num referencial, num texto visual que pode estar explícito 
(que cita a obra referente) ou implícito (que esconde a obra referente), na 
obra final produzida. Aqui o que se busca é a criação e não a reprodução de 
uma imagem (p. 18). 

 

Para isso ser possível, é necessário “viver arte” na escola de forma intensa, 

com variadas formas de informação ligadas à experimentação. O professor precisa 

saber como ocorre o desenvolvimento, a evolução do grafismo na infância e na 

adolescência, a fim de não usar critérios inadequados de observação e de análise 

da produção visual do aluno.  

Assim, é preciso alimentar a criatividade, contemplando a temática de interesses 

dos estudantes, preservando a poética de cada um, analisando as obras de arte, 

porém, sem apenas copiar ou reproduzir o que os artistas criaram, o que tem sido um 

equívoco que precisa ser abolido das instituições escolares. 

 

1.1.2 Leitura da imagem 

 

Na Proposta Triangular, a leitura da imagem desenvolve as habilidades de 

ver, julgar e interpretar as qualidades das obras, compreendendo os elementos e as 

relações estabelecidas no todo do trabalho. Busca-se, através do exercício do 

julgamento estético, a compreensão do aluno e sua interpretação em relação à 

utilização das cores, das texturas, do volume, das linhas que compõem a imagem, e 

ainda saber quem produziu a obra e em que contexto (Lorenzoni, 2004). 

 É importante ter claro o entendimento da “diferença marcante” entre “leitura” e 

“releitura”. Considera-se a leitura como um processo de compreensão de 

expressões formais e simbólicas, materializada em qualquer linguagem, pois ler é 

atribuir significado a um “texto” que poderá ser nas diferentes linguagens. 

  Dessa forma, a leitura depende das constatações e das reflexões que o 

sujeito faz a partir daquilo que observou e, suas interpretações (releituras) 

dependem do tempo e do espaço no qual se encontra inserido o indivíduo e das 

estruturas mentais que ele possui no momento. Assim, pessoas diferentes e em 

diferentes momentos produzem diferentes modos de apreensões (Pillar, 1999). 



 24 

 É como afirma Barbosa (1998): “leitura da obra de arte é questionamento, é 

busca, é descoberta, é o despertar da capacidade crítica, nunca a redução dos 

alunos a receptáculos das informações do professor” (p. 40).  

Considerando esta forma de encarar a leitura, percebe-se que as 

significações se constroem a partir da vivência e das experiências que ocorrem na 

família, no bairro, no estado ou país, do modo como se estabelece a relação entre o 

contexto da produção e o contexto do sujeito. Assim, leitura da obra de arte é uma 

interpretação pessoal do observador que, ao comparar as imagens, identifica as 

diferenças e semelhanças, realizando um estudo da gramática visual, dos 

significados que as obras possibilitam (Pillar & Vieira, 1992).  

 Não se pode esquecer que, atualmente, as imagens invadiram o cotidiano e 

são assunto relevante para todas as áreas do conhecimento. Outdoors, faixas, 

propaganda nas ruas, adesivos em carros, figurinhas, revistas, jornais e folhetos, 

além das janelas e ícones do computador e todo o universo de imagens que a 

internet oferece, são alguns exemplos de imagens que exercem influência na 

construção do senso estético. 

 Uma grande quantidade de informações está colocada nessas imagens. É 

nas aulas de arte que este exercício de análise e leitura pode acontecer, sendo este 

um dos pontos principais do ensino da arte na pós-modernidade. É preciso um novo 

olhar, ou seja, “ver além” daquilo que está explícito, atribuindo significados, 

interpretando, analisando e questionando. As imagens oferecem ao professor 

possibilidades que enriquecem o processo ensino/aprendizagem em Arte.  

 Neste sentido, afirma Barbosa (2007): 

 
Temos que alfabetizar para a leitura de imagem. Através da leitura de obras 
de artes plásticas estaremos preparando a criança à decodificação da 
gráfica visual, da imagem fixa, e através da leitura do cinema e da televisão, 
a prepararemos para aprender a gramática da imagem em movimento      
(p. 36). 

 

 Dessa forma, preparando o aluno para o entendimento das artes visuais, o 

mesmo também é preparado para a compreensão da imagem, podendo ela ser tanto 

obra de arte, quanto uma imagem do cotidiano. 
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1.1.3 Contextualização 

 

 A Arte não está isolada do cotidiano. Ela não está separada da economia, da 

política e dos padrões sociais que se manifestam na sociedade. As idéias, as 

emoções, as linguagens diferem de tempos em tempos, de lugar para lugar e não 

existe visão “desinfluenciada” e isolada (Barbosa, 2007). 

 Segundo Barbosa (2007), “a história da arte ajuda as crianças a entender algo 

do lugar e tempo, nos quais as obras de arte são situadas. Nenhuma forma de arte 

existe no vácuo: parte do significado de qualquer obra depende do entendimento de 

seu contexto” (p. 37). 

 Assim, a conscientização das coisas que cercam o indivíduo se desenvolve 

através de um sistema de atitudes e experiências até se converter em novas idéias e 

novos pensamentos. Para a compreensão, a concepção e a fruição da arte no 

espaço e no tempo, faz-se necessária uma contextualização. Considera-se ainda 

que a significação construída pelos sujeitos, partindo de um mesmo acontecimento, 

é vista, vivida, sentida e interpretada diferentemente.  

 Barbosa (2007) afirma que “cada geração tem o direito de olhar e interpretar a 

história de maneira própria, dando significado à história que não tem significação em 

si mesma” (p. 38). 

 A importância do ensino da história da arte é a possibilidade de trazer o objeto 

do passado para hoje. “Podemos ter experiência direta com a fonte de informação, o 

objeto” (Barbosa, 2007, p. 38).   

 Neste sentido, a escola deve tratar a arte de modo investigativo, introspectivo, 

emocional e mental. Mas, para desenvolver tais aspectos, relacionando-os ao ato de 

ensinar e aprender, é preciso conduzir o processo de ensino-aprendizagem em arte 

mediante a produção, a leitura e sua contextualização. Estes eixos caminham 

paralelamente, e a contextualização da obra ajuda o aluno a pensar sobre a criação 

das imagens visuais no momento em que cria suas próprias imagens expressivas. 

É preciso considerar que, para a Proposta Triangular ser efetivamente 

aplicada em sala de aula, os docentes devem estar bem preparados para a docência 

em Arte. Precisam conhecer profundamente os conceitos, procedimentos, os 

contextos das produções artísticas, serem capazes de refletir sobre as obras em 

seus diversos aspectos históricos, geográficos, estéticos políticos, sociais e tantos 

outros, pois a educação através da arte, na contemporaneidade, busca formar um 
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cidadão criador, crítico, reflexivo e inovador, preparado para o enfrentamento de 

novas situações incertas e desafiadoras do mundo pós-moderno.  

 

1.2 O que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionai s  

 

 Com a promulgação da Nova Constituição, em 1988, uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases (LDBEN) da Educação Nacional começou a ser discutida na 

Câmara e no Senado, e isso resultou, em 1996, na promulgação da Lei nº 9.394. 

Assim, no artigo 26, § 2º da referida lei, lê-se: “O ensino da Arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma 

a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.  

Em 1997, em decorrência da citada LDB, o Ministério da Educação e 

Desporto editou os “Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCNs) para servirem como 

subsídio ao trabalho pedagógico dos professores das escolas públicas brasileiras 

nas diferentes disciplinas. O objetivo principal era orientar e garantir a coerência das 

políticas educacionais para promover a qualidade de ensino básico no país (Brasil, 

MEC, 1998).  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a Arte desempenha 

um papel tão importante quanto a dos outros conhecimentos no processo ensino-

aprendizagem e, apesar de estar relacionada com todas as demais áreas, tem suas 

especificidades e deve ser tratada como área diferenciada. Dessa forma, lê-se nos 

PCNs (Brasil, MEC, 1997) que a educação em Arte propicia:  

 
O desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que 
caracteriza um modo de ordenar e dar sentido à experiência humana: o 
aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao 
realizar forma estética quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 
produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. 
Esta área também favorece ao aluno relacionar-se criadoramente com as 
outras disciplinas do currículo (p. 19). 

 

 A finalidade inicial dos PCNs seria subsidiar as ações do Ministério de 

Educação (MEC) para o Ensino Fundamental, a fim de possibilitar revisões e/ou 

adaptações curriculares a serem desenvolvidas pelas Secretarias de Educação para 

aplicação nas escolas, num processo coletivo e dinâmico, que envolvesse toda a 

comunidade-escolar.  
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 Dessa forma, os PCNs não apresentam uma única forma de encaminhar 

concretamente o trabalho com as diversas modalidades artísticas, pois a 

preocupação deste documento é considerar as diferentes condições regionais do 

ensino no país e propiciar um programa curricular aberto e flexível.  

 Assim, conforme os PCNs (Brasil, MEC, 1997): “Não estão definidas aqui as 

modalidades artísticas a serem trabalhadas a cada ciclo, mas são oferecidas 

condições para que as diversas equipes possam definir em suas escolas os projetos 

curriculares” (p. 55). 

 Os PCNs dão à área da Arte uma grande abrangência; além das formas 

tradicionais, encontra-se assim registrado neste documento (Brasil, MEC, 1998): 

 

Pintura, escultura, desenho, gravura, arquitetura, objetos, cerâmica, 
cestaria, entalhe, incluem outras modalidades que resultam dos avanços 
tecnológicos e transformações estéticas do século XX: fotografia, moda, 
artes gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance, 
holografia, desenho industrial, arte em computador (p. 63). 

 

 Para os PCNs (1997) é importante que os alunos, ao longo da escolaridade, 

consigam entrar em contato com o maior número possível de formas de arte, 

possibilitando conhecimento artístico e estético, “seja no exercício de seu próprio 

processo criador, por meio das formas artísticas, seja no contato com obras de arte 

e com outras formas presentes nas culturas ou na natureza” (p. 55). 

  Também os Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte (1997) para o ensino 

fundamental têm como base a Proposta Triangular sistematizada por Ana Mae 

Barbosa, embora não o digam expressamente, e propõem o exercício da prática e 

da leitura das diversas linguagens que compõem a arte. Propõem ainda, que se 

observe a obra de arte dentro do contexto de produção, procurando “ler” por meio 

dela, sobre o grupo social do qual fez ou faz parte o artista criador, tornando-se 

possível perceber as intencionalidades e a ideologia presentes na obra.  

  Cabe salientar que nos PCNs, a nomenclatura da Proposta Triangular: Fazer 

artístico, Leitura da obra de arte e Contextualização, foi alterada para Produção, 

Apreciação e Reflexão (da 1ª a 4ª séries) e Produção, Apreciação e 

Contextualização (da 5ª a 8ª séries), e também que os PCNs, segundo afirma 

criticamente Barbosa (2003), além de mudar as nomenclaturas, se apresentam 

como “novidade”’ e “receita para a salvação da educação nacional”. 
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 Percebe-se que a proposta dos PCNs para o ensino da Arte era e é bastante 

ambiciosa, porém, para sua efetiva aplicação seriam necessários profissionais 

habilitados, com qualificação específica para cada linguagem artística, envolvendo 

desde a formação inicial até a continuada, com um acompanhamento pedagógico 

constante, além de recursos materiais específicos, necessários às diversas práticas 

pedagógicas nas áreas da música, dança, teatro e artes visuais. 

Como arte-educadores entendemos que a Arte é manifestação e sua 

apreciação pode ser cultivada por intermédio de oportunidades educativas. Quem 

conhece arte amplia sua participação como cidadão e, privar o estudante desse 

conhecimento, é negar-lhe o que lhe é de direito. A participação na vida cultural 

depende da capacidade de desfrutar das criações artísticas e estéticas, e cabe à 

escola garantir a educação em Arte com qualidade para que seu estudo não fique 

reduzido apenas à experiência cotidiana. 

O professor precisa manter-se atualizado, sendo uma necessidade de sua 

profissão.  “Transformar essa necessidade em direito é fundamental para alcance da 

sua valorização profissional e desempenho de patamares de competências exigidas 

por sua função social” (Lima23, 2007, p. 120-121). 

Desta forma, visando desencadear um processo de ensino-aprendizagem com 

mais qualidade no ensino da Arte, será abordada a importância da formação inicial e 

continuada para os professores de modo geral e, de modo mais específico, do 

professor deste componente curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  Terezinha Bazé de Lima é pedagoga formada pela UFMS; especialista em Planejamento Didático 

pela Faculdade de Ciências e Letras de Penapólis; mestre em Educação Brasileira pela UFMS; 
doutora em Educação pela UNICAMP-Campinas, SP.  
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2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: percorrendo c aminhos... 

 
 

“Estudar é, substancialmente, arte do professor”.  
(Pedro Demo) 

 
 

  “Investir na qualidade da aprendizagem do aluno é, acima de tudo, investir 

na qualidade docente”. É a partir desta frase do autor Pedro Demo24 (2007, p. 11) 

que se quer refletir sobre a Formação Continuada de professores enquanto pré-

requisito necessário à prática em educação de qualidade.  

A formação de professores, tanto a inicial como a continuada, se destaca 

como questão fundamental dentre as políticas públicas para a educação, pois os 

desafios colocados para a escola exigem do trabalho educativo outra resposta para 

a sociedade, diferente da que está sendo oferecida na atualidade. 

Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações no mundo do 

trabalho, através dos avanços tecnológicos, influenciam diretamente as instituições 

escolares. Assim, o papel da escola é propiciar ao estudante um desenvolvimento 

humano, cultural, científico e tecnológico, de modo que tenha condições de usufruir 

desses avanços através do conhecimento, da análise, da compreensão, da 

contextualização, da reflexão e do desenvolvimento de habilidades e atitudes 

(Pimenta & Anastasiou25, 2008). 

Em estudo realizado por Pereira26 (1999), a expressão “formação continuada” 

já passou por várias concepções. Entre elas: treinamento, aperfeiçoamento, 

capacitação e reciclagem, que hoje estão sendo questionadas em suas implicações 

teórico-políticas e práticas. Estas concepções supõem ações e tomadas de decisões 

para viabilizá-las e estão relacionadas com o tempo histórico e o contexto político no 

qual surgiram.  

 Voltando ao tempo histórico, passa-se a conceituar rapidamente essas 

concepções citadas por Pereira (1999), a fim de melhor compreendê-las.  

                                                 
24 Pedro Demo é doutor em Sociologia/Alemanha (1971); tem pós-doutorado na UCLA/Los Angeles 

(1999-2000). Possui experiência na área de Política Social, com ênfase em Sociologia da 
Educação e Pobreza Política. É autor renomado de inúmeros livros sobre metodologia científica da 
pesquisa. 

25 Selma Garrido Pimenta & Léa das Graças Camargo Anastasiou são autoras do livro Docência no 
Ensino Superior. São Paulo: Cortez, 2008. 

26 Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira possui Mestrado em Educação pela University of Sheffield 
(1979) e Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1989). 
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  A concepção de formação continuada como treinamento  surgiu na década 

de 60, e significava “modelagem de comportamento”, aquilo que podia ser repetido 

sem a utilização da inteligência. Um processo que requeria apenas habilidade e 

destreza, sem interação nenhuma, através de comportamentos padronizados de 

conduta, com a finalidade de atingir metas e fins para uma sociedade planejada.  

 Na década de 70 entendia-se que a atuação dos profissionais da educação 

não estava satisfatória. Surge então a formação continuada como aperfeiçoamento , 

com o objetivo de corrigir possíveis falhas e fracassos. A intenção de obter essa 

formação adicional era adquirir padrão de trabalho, perseguindo um modelo ideal de 

educação, valorizando os saberes científicos, porém, desconsiderando os saberes 

cotidianos.  

Já na década de 80 surge a concepção de formação continuada como 

reciclagem , que parte da lógica da produção, em que os indivíduos são 

considerados como coisas, como objetos recicláveis; assim eram possibilitados 

cursos rápidos e inteiramente descontextualizados, pautados na lógica da produção.  

  Outra concepção é a da capacitação , que tinha como idéia tornar capazes os 

profissionais, buscando obter patamares elevados de profissionalização. Por muito 

tempo, essa ideia representou o novo e foi amplamente utilizada pelas universidades 

em cursos oferecidos, acriticamente, em nome da inovação.  

Assim, no final da década de 80, ocorreu no Brasil um movimento de 

professores em busca de ruptura aos pensamentos tecnicistas que eram 

predominantes até aquele momento. Esse movimento provocou uma revisão nas 

concepções sobre formação continuada dos professores, evidenciando que seria 

preciso formar um profissional de educação com ampla compreensão da realidade 

de seu tempo, portador de uma postura crítica e propositiva, que lhe possibilitasse 

interferir na transformação das condições da escola, da educação e da sociedade 

(Brasil, SEE/MEC, 2006). 

Com essa concepção emancipatória de educação e de formação, o 

movimento avançou no sentido de buscar a superação da dicotomia presente na 

formação acadêmica entre professores e especialistas, conduzindo à 

democratização das relações de poder, visando à construção de projetos coletivos 

dentro da escola.  

Assim, na pós-modernidade, segundo Pereira (1999), os termos mais 

utilizados para a formação de professores são: educação permanente, educação 
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contínua, educação continuada e/ou formação continuada , os quais podem ser 

considerados sinônimos, e nestes, o conhecimento é valorizado como eixo da 

condução de mudança, que tem como pressupostos o processo educativo pela vida 

toda, numa educação que mobilize todas as possibilidades e saberes profissionais. 

 Refletindo sobre estas concepções, afirma Lima (2007): 

 
O mundo contemporâneo atribui valor à educação continuada, 
apresentando um discurso aberto quanto ao projeto educativo, ciente da 
necessidade da conscientização, tanto individual quanto institucional, em 
busca de desenvolvimento, da aprendizagem e do conhecimento (p. 129). 

 

Entende-se, então, por Formação Continuada aquela que é, geralmente, 

desenvolvida mediante atividades de estudos e pesquisas, planejadas e realizadas 

como parte do desenvolvimento profissional dos professores, a partir das 

necessidades e conhecimentos derivados das suas experiências docentes, 

alicerçando-se na reflexão teórico-crítica, considerando os determinantes sociais 

mais amplos e suas aplicações no cotidiano do professor e no seu processo 

profissional.  

 Dessa forma, são implementadas no país, experiências inovadoras na área 

de formação docente, o que possibilitou a intensificação da participação dos 

professores, e outras categorias de profissionais em educação, nos debates e 

movimentos que culminaram na promulgação da nova Constituição Brasileira de 

1988 e, com ela, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96. 

Assim, em âmbito legal, a formação inicial e continuada do professor estaria 

garantida (Brasil, MEC, 2006, artigos 61, 62 e 63), como se pode constatar a seguir: 

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 
I – A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço. 
II – Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades. 
 
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena em 
universidades e institutos superiores de educação infantil e nos quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:  
– Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior; destinado à formação de docentes para a 
educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. 
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– Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar a educação básica. 

– Programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis (p. 91). 

 

Tem-se também no artigo 67, “que os sistemas de ensino deverão promover 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim”. Este propósito amplia o alcance da formação continua-

da, incluindo os cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. 

 Também a Resolução n. 03/97, do Conselho Nacional de Educação define, no 

artigo 5º, que os sistemas de ensino: 
 
 
[...] envidarão esforços para implementar programas de desenvolvimento 
profissional dos docentes em exercício, incluída a formação em nível 
superior em instituições credenciadas, bem como em programas de 
aperfeiçoamento em serviço. Dessa forma, os Planos de Carreira devem 
incentivar a progressão por meio de qualificação inicial e continuada dos 
trabalhadores em educação. 

 

Estão registrados no Plano Nacional de Educação (PNE, Lei n. 10.172/2001), 

os objetivos e metas para a formação inicial e continuada dos professores e demais 

servidores da educação, o qual enfatiza a necessidade de criar programas 

articulados entre as instituições públicas de ensino superior e as Secretarias de 

Educação, a fim de melhorar a qualidade da educação. 

A LDBEN n. 9.394/96, no seu artigo 87, parágrafo 4º, definiu como a “Década 

da Educação”, o período compreendido entre dezembro de 1997 a dezembro de 

2007, propondo: “Até o fim da década da educação somente serão admitidos 

professores habilitados ou formados por treinamento em serviço”. É preciso, no 

entanto, salientar, que finda a década estabelecida, esta meta, na realidade 

brasileira, ainda não foi atingida. 

Nos artigos 11, 12 e 13 da LDBEN nº 9.394/96, atribuiu-se aos estados e 

municípios, a função de organizar os respectivos sistemas de ensino e, às 

instituições escolares, a incumbência de elaborar sua própria proposta pedagógica, 

com a participação ativa dos professores, fazendo jus a um plano de carreira, 

incluída a formação inicial e continuada e, com condições dignas de trabalho, 

visando uma educação de qualidade. 

A implementação de uma educação de qualidade perpassa pelo desafio de 

possibilitar, nos diferentes sistemas de ensino, uma formação de qualidade para os 
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profissionais, tanto inicial como continuada, pensada como elemento articulador no 

processo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação de 

identidade da profissionalidade do professor (Brasil, SEB/MEC, 2006). 

Como se percebe, a legislação que vigora no Brasil é bastante significativa no 

que se refere ao reconhecimento e à obrigatoriedade de criar e desenvolver 

programas de Formação Inicial e Continuada para os professores, tendo em vista 

garantir uma aprendizagem efetiva, condizente com os fins da educação escolar. 

Entretanto, considerando a formação inicial, em geral deficiente ou insuficiente, 

associada à precariedade das condições vigentes no sistema educacional brasileiro 

com relação ao ambiente de trabalho e à remuneração dos docentes, não é de se 

estranhar as significativas dificuldades encontradas para uma implementação eficaz 

de programas de formação continuada no país. 

É fato que a execução daquilo que está previsto nos documentos oficiais vem 

ocorrendo de forma muito lenta, sendo necessária ampla articulação entre todos os 

agentes envolvidos: o Ministério da Educação, os Conselhos de Educação, as 

Secretarias de Educação, as Universidades, as Escolas e os professores, num 

espírito de equipe, num trabalho de colaboração e construção coletiva. Dessa forma, 

buscar-se-ia, portanto, efetivar uma sólida formação profissional, tanto inicial como 

continuada, para todos os professores, visando à melhoria na qualidade da 

educação em geral.  

Pois, o profissional consciente é aquele que considera que sua formação não 

termina na universidade. Esta lhe aponta caminhos, fornece conceitos e ideias, e por 

si mesmo, ele deve procurar atualizar-se, embasar-se teoricamente, observando a 

prática e dela tirando proveito para melhorar sua ação educativa. 

Segundo Libâneo27 (2004):  

 
O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 
inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e 
práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A 
formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de 
trabalho e ao desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além 
do exercício profissional (p. 227). 

  

                                                 
27 José Carlos Libâneo é mestre em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (1984) e doutor em Filosofia e História da Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1990). É autor de significativa obra bibliográfica sobre educação.  
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 O professor precisa ser o sujeito que valoriza as incursões teóricas, as 

experiências profissionais e os saberes na prática, permitindo que, durante o 

processo de formação continuada, se torne um investigador capaz de rever sua 

formação, facilitando, dessa forma, compreender e enfrentar dificuldades em seu 

cotidiano escolar. 

Segundo Pimenta & Anastasiou (2008):  

 
As transformações das práticas docentes só se efetivam à medida que o 
professor amplia sua consciência sobre a própria prática, a da sala de aula, 
a da universidade como um todo, o que se pressupõe os conhecimentos 
teóricos e críticos sobre a realidade. Tais propostas enfatizam a 
colaboração dos professores para transformar as instituições de ensino em 
termos de gestão, currículos, organização, projetos educacionais, formas de 
trabalho pedagógico (p. 264).  

 

Repensar as práticas cotidianas e refletir sobre o que se realiza é um 

processo de reconstrução da experiência que possibilita conhecimento mútuo e 

vinculado entre os pares, entre o coletivo e a instituição, o que é fundamental no 

processo identitário em profissionalização continuada (Pimenta & Anastasiou, 2008, 

p.115). 

Para que a escola cumpra efetivamente sua função de ensinar e formar 

cidadãos ativos, na construção de uma sociedade com igualdade e justiça, é preciso 

articular a aprendizagem do aluno à formação continuada do professor, que deve 

estar a serviço da reflexão e da produção de conhecimentos sistematizados. Assim, 

a atividade pedagógica docente é um conjunto de ações intencionais, conscientes, 

dirigidas para um fim específico. 

 
O professor deve ser um intelectual que tem de desenvolver seus saberes 
(de experiência, do campo especifico e pedagógicos) e sua criatividade pra 
fazer frente às situações únicas, ambíguas, incertas, conflituosas nas aulas, 
meio ecológico complexo. Assim, o conhecimento do professor é composto 
da sensibilidade da experiência e da indagação teórica. Emerge da prática 
(refletida) e se legitima em projetos de experimentação refletida e 
democrática no próprio processo de construção e reconstrução das práticas 
institucionais (Pimenta & Anastasiou, 2008, p. 185). 

 

Segundo Lima (2007), “o local privilegiado para aprendizagem do professor é 

a sala de aula. Novas pessoas. Diferentes dificuldades. Outras cabeças. 

Experiências desiguais. Conflitos inúmeros” (p. 124). 

Assim, é na escola que pode/deve ocorrer a formação continuada, através da 

democratização da concepção, da gestão e da execução da prática social escolar. A 
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escola viabiliza a capacidade de produzir conhecimentos, mas para isso é preciso 

saber pensar, decidir, executar coletivamente o saber pedagógico, possibilitando aos 

docentes desenvolver habilidades, criticar posturas e propostas, buscando a efetiva 

aprendizagem dos alunos (Lima, 2007). 

Neste sentido, são os professores que precisam selecionar informações para 

o processo ensino-aprendizagem e saber disseminá-las. Necessitam desenvolver a 

“habilidade de coletar, organizar, estocar, transmitir e administrar as informações 

necessárias à sua prática cotidiana” (Lima, 2007, p. 125). 

 A mudança e a inovação pedagógica estão intimamente relacionadas à 

subjetividade e ao pensamento reflexivo. Assim, é necessário possibilitar a interação 

dos diferentes sujeitos no processo, ou seja, professores e alunos, estabelecendo 

diálogo entre os pares, trabalhando com confrontos, analisando o contexto social, 

possibilitando análises e constatações. 

Ainda segundo Pimenta & Anastasiou (2008): 

 
As transformações das práticas docentes só se efetivam à medida que o 
professor amplia sua consciência sobre a própria prática , a da sala de aula, 
a da universidade como um todo, o que se pressupõe os conhecimentos 
teóricos e críticos sobre a realidade. Tais propostas enfatizam a 
colaboração dos professores para transformar as instituições de ensino em 
termos de gestão, currículos, organização, projetos educacionais, formas de 
trabalho pedagógico (p. 264). 

 

Portanto, é fundamental que o professor mantenha-se atualizado, pois esta é 

uma necessidade premente de sua profissão. E, mais do que isto, transformar essa 

necessidade em “um direito” é fundamental para alcançar sua valorização 

profissional e o desempenho de competências exigidas pela sua função social 

(Lima, 2007). 

Considerando-se, mais especificamente a formação do professor de Arte, 

foco desta pesquisa, a responsabilidade deste ensino é bastante preocupante, pois 

encontram-se, muitas vezes nas escolas, professores despreparados que 

desconsideram temáticas artísticas, estilos de arte, fontes bibliográficas, atuando de 

forma descontextualizada. Isto ocorre devido à frágil formação inicial e ainda, às 

visões preconcebidas que existem acerca deste ensino, associadas às dificuldades 

que se encontram no exercício da profissão, levando a uma prática irrefletida, 

desprovida de fundamentos e a um exercício docente muitas vezes sem 

significação. Estas visões conduzem a uma precariedade conceitual e metodológica 
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que vigora em grande parte nas aulas dos professores de Arte brasileiros, 

influenciando diretamente no processo de aprendizagem dos seus alunos. 

Entretanto, os processos de formação continuada em Arte, ou em qualquer 

outro componente curricular, só mostram efetividade quando levam em 

consideração as condições sócio-psicológicas e culturais de existência das pessoas 

em seus locais de habitação e convivência, e não apenas suas condições cognitivas. 

Sendo assim, esta forma de educação precisa estar constituída por atividades 

devidamente organizadas segundo o contexto em que ocorrem, a fim de possibilitar 

a construção e a socialização de conhecimentos, de forma que os professores 

possam avançar profissionalmente. 

É fundamental que o professor de arte tenha claros conceitos, idéias e 

concepções que orientem suas ações e que encare as contribuições teóricas como 

subsídios insubstituíveis que possibilitam a reflexão sobre a prática, não como a 

solução final, mas como um processo em permanente construção, contribuindo para 

o estabelecimento de novos paradigmas, sendo fundamental a reflexão frente ao 

processo de se “auto-construir” continuamente como professor, à importância do 

processo coletivo, e ainda, à relevância dos saberes e experiências que devem ser 

tomados como ponto de partida.  

             Visando garantir a formação continuada para um melhor exercício da profissão 

docente em arte nos diferentes níveis e modalidades de ensino, favorecendo um 

processo ensino-aprendizagem com qualidade, a Fundação Iochpe lança em 1989, em 

Porto Alegre/RS, um projeto com a finalidade qualificar os professores das escolas 

brasileiras, possibilitando reflexão sobre suas práticas e sobre os processos 

pedagógicos, voltado à construção de competências relacionadas ao “saber”, ao 

“fazer” e ao “ser” – o projeto “Arte na Escola”. 

O referido projeto acredita que a preparação para uma eficiente atuação dos 

professores pode ser alcançada por meio da formação continuada e que esta deve 

ser realizada através da reflexão permanente sobre a prática docente no contexto 

escolar, visando à ampliação dos conhecimentos em arte e educação, pela 

articulação de teorias e suas transposições didático-pedagógicas. Com estes 

princípios, o projeto torna-se uma instância que oferece novos significados à 

aprendizagem em Arte, capaz de estimular a convivência, a produção de sentidos e 

a formação de saberes. 
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O objetivo geral do referido projeto de educação continuada do Instituto Arte 

na Escola é, pois: 

 
[...] qualificar professores das escolas brasileiras, possibilitando reflexão 
sobre suas práticas e processos educacionais em arte, para que se tornem 
autônomos, a fim de concretizar uma educação inclusiva e de qualidade. 
São norteadores deste grupo de estudo, as competências relacionadas ao 
“saber”, ao “fazer”, e ao “ser” (Guia do Arte na Escola, 2004). 

 

O público-alvo deste projeto são os professores de Arte em exercício em toda 

a Educação Básica, podendo também envolver os gestores escolares: diretores, 

coordenadores, supervisores e técnicos dos sistemas municipais e estaduais de 

ensino. Os seminários e cursos oferecidos possuem caráter efetivo de educação 

continuada, buscando aprofundar estudos e diversificar as atividades de acordo com 

as necessidades do professor. Os princípios do Programa de Formação Continuada 

do projeto “Arte na Escola” são: 

 
a) A arte é um direito de todos e cabe à educação uma parcela significativa 
de responsabilidade pela sua socialização; b) A arte, a ser trabalhada no 
espaço de educação, reconhece as diferentes manifestações culturais: o 
erudito, o legitimado e o popular, em distintas culturas, tempos e espaços; 
c) A ação educativa parte do contexto sócio cultural do grupo e respeita as 
especialidades locais e regionais, destacando a arte produzida na 
atualidade; d) As alternativas de formação continuada precisam indicar que 
concepções de mundo, de ser humano, de educação e de arte dão 
fundamentos às ações educativas em arte na escola (Guia Arte na Escola, 
2004). 

 

Assim, durante os Encontros de Formação Continuada, os grupos de estudo 

de professores enriquecem e socializam os conhecimentos, permitindo criar 

situações de aprendizagem com foco na especificidade de linguagem de cada 

participante, trabalhando suas necessidades e inquietações no contexto individual. A 

periodicidade dos encontros depende da disponibilidade dos docentes e das 

parcerias estabelecidas com as Universidades, Coordenadorias de Educação, com 

as Secretarias Municipais de Educação e/ou com as escolas. 

Desta forma, a seção a seguir tem por finalidade descrever brevemente o 

projeto “Arte na Escola”/Fundação Iochpe, em nível de atuação nacional, bem como 

em nível regional. 
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2.1 Fundação Iochpe/Instituto “Arte na Escola”: for mação continuada aplicada 

ao ensino da Arte 

 

2.1.1 Projeto “Arte na Escola”/Um pouco de sua hist ória em nível nacional 

 

Tendo a Educação como foco central de seu investimento, a “Fundação 

Iochpe” foi instituída em 1989, em Porto Alegre, pelo “Grupo Empresarial Iochpe”28,  

que até então desenvolvia projetos culturais voltados à difusão das artes plásticas 

no Rio Grande do Sul.  

Através de sua fundadora, Evelyn Berg Iochpe, socióloga, jornalista e 

colecionadora de Arte, a Fundação decide investir no ensino da Arte com o objetivo 

inicial de melhorar sua qualidade nas escolas de educação formal. 

O projeto “Arte na Escola” nasce do encontro de Evelyn Berg Iochpe com a 

professora doutora Ana Mae Barbosa que, nesta época (1989), sistematizava a 

Proposta Triangular. Nesse mesmo período, esta arte-educadora buscava, também, 

introduzir no ensino da Arte, a Proposta Triangular associada ao uso do vídeo em 

sala de aula. Assim, as professoras Analice Pillar e Denyse Vieira, orientadas por 

Ana Mae, dão início a uma pesquisa29 científica em 18 escolas da rede municipal de 

Porto Alegre/RS. Esta pesquisa pretendia comprovar a validade dessa nova 

abordagem, a qual foi o embrião que originou o projeto “Arte na Escola”, 

estruturando-se através de uma rede de pólos distribuídos em todo país 

(Kondziolková, 2006)30. 

 O referido projeto, já na sua origem, estabeleceu sua forma de atuação, 

entendendo as redes escolares e as universidades como locais de reflexão e 

produção de conhecimento, um permanente “laboratório de vivências e 

aprendizagens”. Esta participação é formalizada através de convênios, 

estabelecendo a responsabilidade e garantindo a sustentabilidade do projeto. 

Fica a cargo das universidades conveniadas ao projeto obter o envolvimento 

das Secretarias de Educação, municipais e estaduais, que cedem espaço físico e 

equipamentos para o desenvolvimento de “grupos de estudos” e de “cursos de 

                                                 
28 “Grupo Empresarial Iochpe”, atuante na área de autopeças e componentes ferroviários. 
29 A referida pesquisa culminou em 1992 com a publicação do livro O vídeo e a metodologia triangular 

no ensino da Arte, de Analice Pillar e Denyse Vieira. 
30 Mônica Kondziolková é autora da monografia A Gestão da Comunicação no Arte na Escola on line, 

para obtenção do grau de especialista, na Universidade de São Paulo/USP, em 2006. 
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capacitação”. A parceria entre o Instituto e as universidades nasce do compromisso 

compartilhado entre ambas as instituições, de contribuir para o ensinar e o aprender 

Arte na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e na 

Educação Superior, nas suas atividades de extensão.  

As “redes” do “Arte na Escola” pretendem transformar as relações de 

trabalho, as formas de compreender e atuar sobre a realidade, criando conexões, 

viabilizando parcerias, realizando trocas de experiências, produzindo conhecimento, 

criando um ambiente de diálogo e comunicação. 

Em 1991, o livro A imagem no ensino as Arte, de Ana Mae, foi co-editado pela 

Fundação Iochpe, explicitando os pressupostos conceituais que inspiraram a 

concepção do projeto “Arte na Escola” (Boletim Arte na Escola, nov./dez. 2004). 

Na época, a Fundação Iochpe era detentora de um acervo de vídeos sobre 

artes plásticas e, acreditando que o uso destes seria uma importante ferramenta 

para o ensino da Arte, a Fundação Iochpe adquiriu um equipamento de gravação a 

laser que, instalado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, permitiu a 

duplicação do acervo no sistema VHS, garantindo sua durabilidade, o que facilitou a 

ampliação da abrangência do projeto. 

Outras universidades, aos poucos, foram se integrando ao projeto: 

Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc); Universidade de Caxias do Sul 

(UCS); Faculdade Integrada de Santa Rosa (Feevale) e Universidade de Ijuí (Unijuí), 

entre outras. Assim, a Rede Arte na Escola começa a configurar-se e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul atua como um dos pólos irradiadores (Boletim Arte na 

Escola, nov./dez. 2004). 

Em dezembro de 1992 é lançada a primeira edição do “Boletim Arte na 

Escola”, com o objetivo de integração e circulação de informações entre os pólos. Já 

em 1995, com 15 pólos pelo Brasil, a rede envolvia mais de 25 municípios nos 

Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Paraíba e Pará. 

Em 1996, a videoteca Arte na Escola já contava com mais de 120 materiais 

educativos para acompanhar os vídeos, que eram emprestados ao professor. O pólo 

UFRGS lança a primeira edição da publicação Arte & Educação em Revista. 

(Boletim Arte na Escola, nov./dez. 2004). 

No ano de 1997, a Rede Arte na Escola assina convênio com o Ministério da 

Educação e desenvolve 20 cursos de sensibilização de professores para a recepção 

dos PCNs-Arte, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Em 1998, 
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ocorre a participação da Rede Arte na Escola na XXIV Bienal Internacional de São 

Paulo, sob a direção de Evelyn Berg Iochpe. Para mediar a apreensão das obras da 

Bienal foram produzidos 20 mil exemplares de materiais de apoio pedagógico, 

distribuídos para toda rede pública do ensino de São Paulo. Em 1999, em 

reconhecimento aos seus dez primeiros anos de atividade, o projeto “Arte na Escola” 

recebe a chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura-UNESCO (Boletim Arte na Escola, nov./dez. 2004). 

Em 2000 é instituído o “Prêmio Arte na Escola Cidadã”, com o objetivo de 

reconhecer o trabalho desenvolvido pelo professor na Educação Básica mediante 

projetos educativos de artes visuais, música, dança e/ou teatro em todo país 

(Boletim Arte na Escola, nov./dez. 2004). 

Devido ao crescimento do trabalho tornou-se necessária a sua 

institucionalização. Assim, criou-se o “Instituto Arte na Escola”, com sede em São 

Paulo, com a proposta de ampliar a “rede”, visando sua sustentabilidade. 

No ano de 2001 é criado o site do projeto “Arte na Escola” 

(<http://www.artenaescola.org.br>). É inaugurada também a Central de Cursos Viver 

Arte, que possibilita suporte para o ensino da Arte, ampliando conhecimentos e 

oferecendo ferramentas para orientação de práticas artísticas em sala de aula e no 

museu, e ainda, em cursos livres de Arte. É também firmada uma parceria com a 

Revista Pátio, especializada em educação, publicando artigos e matérias produzidas 

pela Rede Arte na Escola (Boletim Arte na Escola, nov./dez. 2004). 

Em 2003, o Instituto Arte na Escola é selecionado pelo “Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas” (GIPE) como uma experiência exemplar, retratada no Guia 

GIPE sobre Investimento Social Privado em Educação. Também, neste mesmo ano, 

o convênio assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) possibilita a ampliação do projeto para todas as regiões do país. A 

parceria possibilitou a expansão da Rede Arte na Escola de 17 Pólos, em 2003, para 

55, em 2005, em 48 cidades, 24 Estados e no Distrito Federal, em parceria com 

Universidades e Museus.  

  Através do Instituto Arte na Escola foi ainda elaborado o kit “Arte BR”, 

composto por 12 cadernos educacionais, 12 pranchas com reproduções de obras de 

arte (uma na frente e outra no verso), 12 cartões menores, também com 

reproduções de obras de arte, um folder com informação institucional e outro com 

uma “linha do tempo”, contextualizando as obras de arte que integram o material.  
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A produção deste material foi coordenada pela professora doutora Anamélia 

Bueno Bouro. Trata-se de um material educativo, elaborado para subsidiar o 

trabalho do professor, voltado à leitura de imagens da arte brasileira, com obras de 

artistas do século XX, dos diferentes estados da federação. Sua metodologia é 

fundamentada nos pressupostos de Semiótica Greimasiana31, que propõe ao 

professor uma abordagem da obra de arte pela sua imagem, valorizando-a como 

texto construído intencionalmente pelo artista, a fim de comunicar sentimentos, 

pensamentos e visões de mundo (Kondziolková, 2006). 

Conforme os pressupostos da Semiótica, a proposta é olhar demoradamente 

a reprodução da obra antes de repassar informações sobre ela ou a biografia dos 

artistas. Em todo Brasil, cerca de 20 mil professores foram agraciados com este 

material, que também foi distribuído para bibliotecas, museus, espaços culturais e 

escolas de todo país.  

Em 2005, segundo uma avaliação realizada pelo “Instituto Arte na Escola” 

junto aos pólos da Rede Arte na Escola, já eram 25 mil os professores atingidos em 

todo o país. 

Através de uma parceria entre Instituto Arte na Escola e o BNDES foi 

possibilitada a reedição da videoteca “Arte na Escola”, ampliada, agora com uma 

nova proposta educativa e tecnologicamente atualizada – a DVDteca, composta por 

130 documentários de arte e seus respectivos materiais educacionais, à disposição 

dos professores nos Pólos da Rede a partir de 2006. 

Em 2006, o Instituto dá início a uma série de cursos de férias para 

professores, em São Paulo, sempre nos meses de janeiro e julho, tendo como foco a 

utilização do material “Arte BR” em sala de aula. 

Já em abril de 2007 é inaugurado o site da DVDteca Arte na Escola, um 

espaço onde, além da sinopse e da ficha técnica de cada documentário, o professor 

encontra clipes de 30 segundos de todos os DVDs. Pode ainda “baixar”, 

gratuitamente, os materiais educativos produzidos para auxiliar o professor no uso 

dos documentários em sala de aula.  

                                                 
31 A Semiótica Greimasiana é um instrumento metodológico que possibilita a leitura, interpretação, 

desconstrução e exploração de diversos níveis de significação do texto, muitas vezes, 
incompreensíveis ao leitor. “É uma teoria da significação, ao enfocar a construção de sentido nos 
diversos textos. Nesta concepção, a obra é considerada um texto a ser lido” (Analice Dutra Pillar, 
disponível em: <http://www.artenaescola.org.br>, acesso em: 7 fev. 2009). 



 42 

Em junho de 2008 é lançada a “Midiateca Arte na Escola”, uma biblioteca 

digital composta por materiais educativos, esgotados ou com tiragem limitada em 

suas versões impressas, ou cuja distribuição presencial ainda não cobre todo o país. 

São trechos de vídeos documentais sobre arte, cadernos do professor e imagens, 

que auxiliam os professores em suas ações pedagógicas. “É hoje o maior exemplo 

de ampliação do alcance das ferramentas do ensino da arte via internet” (Disponível 

em: <http://www.artenaescola.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2009). 

Cria-se depois, uma parceria entre o Instituto Arte na Escola e o Ministério da 

Educação, que passa a oferecer em seu site acesso direto às sugestões de aulas de 

Arte, publicadas no Portal do Professor do MEC.  

Hoje (2009), são 53 pólos, presentes em 47 cidades de 24 Estados brasileiros 

e no Distrito Federal, unidos por um mesmo ideal: melhorar o ensino da arte no país.  

 Alguns destes pólos estão localizados no Estado do Rio Grande do Sul e um 

deles é o projeto ”Arte na Escola”/Unijuí em Ijuí, ao qual o núcleo de São Borja está 

ligado, que se constituiu no campo para esta pesquisa. Desta forma, na seção 

seguinte passar-se-á a discorrer um pouco sobre a história deste pólo. 

 

2.1.2 Pólo Unijuí/Núcleo de São Borja/Rio Grande do  Sul 

 

 Na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, o Pólo do Projeto Arte na 

Escola, alocado na Universidade de Ijuí (Unijuí), se divide em três núcleos: Ijuí, 

Santa Rosa e São Borja. A Sede deste Pólo Unijuí se encontra junto à Sala de 

Exposições Java Bonamigo32, onde abriga seu acervo de materiais para o ensino de 

arte, bem como sua administração.  

 Como ainda não haviam registros por escrito sobre a trajetória do Projeto Arte 

na Escola no Pólo Unijuí, fez-se necessária a realização de uma entrevista com as 

arte-educadoras e coordenadoras do referido projeto em diferentes períodos 

naquela universidade, para que fornecessem informações sobre sua atuação no 

pólo, desde sua implantação até a atualidade. Dessa forma, foram entrevistadas, em 

conjunto, as professoras: Marlene Ramires François33, Maria Regina Johann34 e 

                                                 
32 Sala de Exposições Java Bonamigo: Sede do Pólo Arte na Escola, no Campus da Unijuí/Ijuí. 
33 Marlene Ramires François: Professora Doutora em Educação pela UFGRS. Professora do curso de 

Artes Visuais da Unijuí. 
34 Maria Regina Johann: Professora Mestre em Educação nas Ciências pela Unijuí.  Professora do 

curso de Artes Visuais da Unijuí. 
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Rosana Berwanger Silva35. Suas falas foram gravadas e transcritas, resultando 

neste texto, a seguir. 

 Segundo estas professoras, neste Pólo, os encontros de formação continuada 

do componente curricular Arte, se iniciaram na década de 80, os quais eram 

organizados e executados em parceria pela Unijuí, 36ª Delegacia de Educação36 e 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Ijuí.  Eram encontros 

quinzenais, sempre na 2ª e 4ª terças-feiras de cada mês. Havia também nesta 

época, encontros nas demais áreas de conhecimento e deles participavam os 

professores das redes estaduais e municipais.                  

 Segundo a professora Marlene Ramires François:  

 

Isso ainda não era o “Projeto Arte na Escola”; na época, era um grupo de 
estudo. Depois, então esse programa que havia aqui na Unijuí, foi 
suspenso. Porque terminou o tempo disponibilizado para os professores 
estudarem e então nós, na instituição, decidimos continuar com o grupo que 
poderia vir estudar, independente daquele grupo anterior da Unijuí. Esse 
grupo foi o que formou o “Arte na Escola em Ijuí”. 

 

Assim, em 1992, se iniciaram os Encontros de Formação Continuada em Arte, 

mas, ainda sem estar firmado o convênio entre a Universidade de Ijuí e o Instituto 

Arte na Escola, o que só aconteceu em 1996. Nesta época participavam cerca de 20 

professores, alguns com habilitação na área de Arte e outros não, fato que ainda 

continua ocorrendo até hoje.  

Os temas estudados durante os encontros de formação, segundo a arte-

educadora Marlene, tinham como pressuposto teórico-metodológico a “Proposta 

Triangular” que, conforme a professora Maria Regina Johann: 

 

constitui-se a base para a abordagem dos conteúdos conceituais da área de 
Artes Visuais, pois muitos materiais propostos pela Rede Arte na Escola 
orientavam para uma abordagem conceitual e um fazer artístico 
contextualizado, destacando a imagem como ‘texto visual’. Neste sentido, o 
Rio Grande do Sul foi pioneiro, pois aqui a Rede Arte na Escola ganhou 
força enquanto espaço para refletir sobre a arte e seu ensino, servindo 
também como inspiração para mudanças curriculares. Os materiais 
didáticos produzidos pelo Arte na Escola tinham, como inspiração e 
fundamentação teórica a Proposta Triangular.  

 

                                                 
35 Rosana Berwanger Silva: Professora Mestre em Artes Visuais com ênfase em História da 

arte/teoria e crítica da Arte. Professora no curso em Artes Visuais da Unijuí e atual coordenadora 
do Pólo Arte na Escola/Unijuí. 

36 36ª Delegacia de Educação (DE), hoje denominada 36ª Coordenadoria Regional de Educação 
(CRE). 



 44 

           A professora Maria Regina destaca também que: 

 

[...] sempre houve a garantia da autonomia dos grupos de estudos. Embora 
houvesse uma diretriz explicitada através dos materiais e dos encontros 
promovidos pela rede Arte na Escola, os grupos de formação continuada 
organizavam seus espaços, tempos e temas conforme suas necessidades, 
isto pelo menos sempre foi uma postura do Pólo Unijuí, pois, o projeto Arte 
na Escola, não tinha como objetivo ensinar uma metodologia de ensino de 
arte, mas promover um espaço para pensar as questões da arte e da arte 
educação.   

 

  De acordo com as professoras, no final dos anos oitenta, havia poucos 

materiais e livros disponíveis sobre arte/educação no Brasil, e desta forma, o contato 

com muitas teorias foram proporcionadas através de eventos, entre eles seminários, 

organizados por arte/educadores como Ana Mae e, mais tarde, também pela Rede 

Arte na Escola. Desta forma, ampliou-se o acesso a textos, traduções de livros e 

transcrições de palestras, subsidiando significativamente o trabalho do professor de 

Arte.  

Ainda segundo Maria Regina: 

 

Lembro que socializávamos os textos de Eisner, Read, Wilson, inclusive os 
livros de Ana Mae, Maria Fusari e Heloísa Ferraz, pois não haviam muitos 
exemplares publicados; na época as editoras também não tinham muito 
interesse em publicar títulos na área, pois o exercício da leitura e da 
pesquisa ainda não fazia parte da cultura da grande maioria dos 
professores da área.  

 

A partir de 2000, o pólo Arte na Escola/Unijuí começa a atuar também através 

de seus núcleos, inicialmente em Três Passos, Santa Rosa, Panambi e mais 

recentemente em São Borja e Jóia, em parceria com as Coordenadorias Regionais 

de Educação e as Secretarias Municipais de Educação.  

A proposta de atuação do pólo, bem como em seus núcleos, é trabalhar com 

formação continuada. Segundo a professora Rosana Berwanger Silva, em cada 

início de ano letivo é elaborada uma proposta de trabalho com o coletivo dos 

professores, voltada a proposições teóricas e teórico-práticas.  Afirma Rosana: 

 

Discutem-se questões teóricas, mas as professores estão vivenciando o 
fazer, seja em relação à foto digital, seja aos vídeos, seja ao próprio 
desenho, que é o que está acontecendo agora: processos de criação. 
Passamos por aprendizados com relação à ‘Instalação’, ‘Performance’, 
‘Assemblage’, ‘Objeto-arte’, mas sempre pensando em potencializar isso em 
proposições de ensino, a partir de cada realidade, da escola de cada uma, 
das séries em que está atuando.  
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Observam as professoras que os temas discutidos nos encontros de 

formação são eleitos pelo grupo, porém, o grupo não se mantém sempre o mesmo 

e isto faz com que muitos temas sejam repetidos, causando, muitas vezes, uma 

sensação de pouco avanço. Percebe-se, também, que o professor deseja estudar 

um tema quando ele intenciona tratá-lo enquanto conteúdo escolar, e que 

incorporar uma postura de pesquisa, investigação, leitura e planejamento demora a 

acontecer. Mas, por outro lado, estas professoras informaram que muitos 

professores entendem que seu papel é de um propositor, que precisa saber o que 

quer fazer e planejar este percurso, se valendo de bons referenciais teóricos, 

metodológicos e didáticos.   

Em termos de materiais pedagógicos, atualmente existem no pólo um 

conjunto de 100 DVD’s que podem ser emprestados aos docentes e livros de arte; 

alguns podem ser retirados e outros, os professores podem consultar no local. Há 

também para empréstimo aos professores cadastrados, pastas do material “Arte 

BR”, uma câmera digital, computador com acesso à internet, assim como um 

acervo fixo de DVD’s originais. Existe também um acervo de fotografias das 

exposições que se propõem a ser de arte contemporânea. E ainda,  portfólios de 

artistas disponíveis para pesquisa. Também há registradas em filmes, as aberturas 

e as palestras que acontecem através do projeto Arte na Escola, que fazem parte 

do acervo da Sala de Exposições Java Bonamigo.  

 Com o Pólo Arte na Escola em Ijuí, muitos avanços ocorrem, entre eles a 

enorme contribuição que oferecem para o curso de Artes Visuais da Unijuí, pois uma 

revisão curricular foi realizada em 2001 e outra em 2006, a partir do acompanha-

mento dos professores que participavam dos encontros de formação, onde eram 

observados seus anseios, necessidades e dificuldades, como afirma Maria Regina:  

 
Somos formadores de professores, pensamos num curso de graduação em 
licenciatura e bacharelado... o que a gente observava era que o professor 
tinha dificuldade conceitual, metodológica... dificuldade de se enxergar na 
escola como um sujeito propositor de aprendizagem, de se justificar como 
professor de uma área de conhecimento no currículo. Muitos elementos 
para pensarmos o Projeto Político-Pedagógico do curso de Artes Visuais 
foram apreendidos a partir destes encontros. Somos desafiados a encarar 
as potencialidades e finitudes do professor, que muitas vezes foi formado 
por nós... com isso percebíamos os “problemas” do nosso curso 
universitário, com os quais lidamos, buscando melhorar. Uma coisa nos 
parece clara: o professor que participa sistematicamente dos encontros 
começa a amadurecer as suas questões e se a autorizar a fazer 
experiências, constrói um repertório mais consistente. 
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              Um dos grandes desafios do Pólo Arte na Escola/Unijuí é a pouca 

participação dos professores no “Prêmio Arte na Escola”, pois existem trabalhos 

pedagógicos extremamente significativos que os docentes desenvolvem, mas têm 

resistência em publicar, estando o problema não no fazer, mas no registrar. Para 

estas arte-educadoras, o mérito não estaria em ganhar o prêmio, mas sim no fato do 

professor  conseguir sistematizar e registrar uma experiência.  

 Mas, mesmo com poucos participantes no concurso “Prêmio Arte na Escola” 

do Pólo Unijuí, dois professores foram reconhecidos a nível nacional em relação a 

sua atuação pedagógica no componente curricular Arte e receberam o Prêmio Arte 

na Escola37. 

 Atualmente, este pólo possui como desafios: construir e disseminar as 

“culturas” da sistematização dos projetos, da publicação, da apresentação em 

eventos da área; incorporar o planejamento das propostas de ensino de arte como 

uma prática inerente à tarefa de professor; desenvolver e ampliar a pesquisa teórica 

e teórico-prática e articular exercício criador com reflexão e sistematização.  

Como já mencionado, atualmente o Pólo/Unijuí possui três núcleos em 

funcionamento, entre os quais o de São Borja. O projeto “Arte na Escola” neste 

núcleo foi executado sob a coordenação da autora desta dissertação, de março de 

2006 a dezembro de 2008, com professores municipais e estaduais. 

 Cabe salientar que no município de São Borja, não há, em suas universidades 

locais, cursos específicos na disciplina Arte. Para obter esta formação em nível de 

graduação, os professores precisariam se deslocar ao município de Ijuí, distante 220 

km de São Borja, onde se encontra a Universidade Regional do Noroeste do Estado 

do RS (Unijuí), que possui curso de graduação e de especialização em Artes 

Visuais, ou então, a Itaqui, há 90 km de São Borja, onde, a partir de do ano 2007, 

iniciou-se um curso de Graduação em Artes Visuais, estabelecido como um dos 

campus da Universidade da Campanha  (URCAMP) que, por sua vez, tem sua sede 

em Bagé, há  393 km de Porto Alegre. 

 Considerando a situação exposta, nesta região do Estado há, 

consequentemente, pouquíssimos docentes habilitados na área e, devido à 

                                                 
37 Em 2001, a Professora Márcia Roseli Ceretta Flores, da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

João Goulart, no município de Ijuí/RS, conquistou o 2º lugar, categoria Ensino Fundamental 5ª a 8ª 
série, com o projeto “Arte e Cidadania”. Também, em 2002, a Professora Jaqueline dos Santos, da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Emil Glitz, obteve o 1º lugar, Categoria 1ª a 4ª série, com 
o projeto “Nós, Sebastião Salgado e a comunidade'” 
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obrigatoriedade da vivência em Arte para os alunos, se fazia necessário oferecer 

uma complementação da formação inicial do professor por meio da formação 

continuada, que pudesse oportunizar conhecimentos ou aprofundamentos teóricos e 

práticos, a fim de possibilitar uma reflexão sobre a prática pedagógica com vistas à 

melhoria e à qualificação do ensino. 

 Assim, para tentar resolver este problema, uma das alternativas encontradas 

pela Prefeitura de São Borja, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura/Departamento Pedagógico, foi adotar, não como solução definitiva, mas 

como uma das “saídas” mais rápidas e em curto prazo, a viabilização do projeto 

“Arte na Escola”, que foi colocado em prática através da Fundação Iochpe/Pólo da 

Unijuí, constituindo-se assim, São Borja como um de seus núcleos. 

 Os encontros de formação continuada aconteciam na primeira segunda-feira 

de cada mês, momentos em que eram discutidas, avaliadas e redimensionadas as 

práticas no ensino da Arte nas escolas e, tal atividade possibilitava aos professores 

uma reflexão sobre suas ações, favorecendo o desenvolvimento intelectual, através 

de fundamentação teórica, desafiando-os para mudanças significativas no exercício 

da docência. 

 Desta forma, enquanto núcleo do projeto “Arte na Escola”, entende-se que as 

mudanças necessárias para um ensino de arte de melhor qualidade, exigiam a 

construção de novos conceitos e, que entre, eles, se inclui o repensar do papel dos 

professores, pois, ensinar Arte exige possuir domínio amplo de conhecimentos 

específicos a seu respeito e de seus fundamentos, para que se tenha condições de 

articular conteúdos, recursos e técnicas para  a prática em sala de aula. 

 Assim, no capítulo a seguir será relatada uma experiência de formação 

continuada no Pólo Unijuí/Núcleo de São Borja, um dos núcleos de abrangência da 

“Fundação/Iochpe/Instituto Arte na Escola”.  
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Capítulo II 

PROJETO “ARTE NA ESCOLA” 

NÚCLEO DE SÃO BORJA: UMA EXPERIÊNCIA  

 
 
 
 

   
     Encontro de Formação em julho de 2006. 

                                 
                                                       Encontro de formação em setembro de 2007.        

 
  Encontro de formação em dezembro de 2008. 
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1 ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA: UM DIÁLOGO COM O ENSINO 

DA ARTE 

 

 Considerando a importância da formação do professor para a execução de 

uma proposta pedagógica adequada para o ensino da Arte e, tendo em vista a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem dos alunos, relatar-se-á a experiência 

do projeto “Arte na Escola”/Pólo Unijuí/Núcleo de São Borja, implementada como 

formação continuada para os professores que atuavam com o componente curricular 

Arte no município de São Borja. 

  O projeto “Arte na Escola”/Núcleo de São Borja foi executado de março de 

2006 a dezembro de 2008, com professores municipais e estaduais, possibilitando 

espaços para a reflexão de suas práticas docentes, redimensionando ações, 

desafiando-os para mudanças significativas com base na construção coletiva de 

conhecimentos. 

Foram três anos de efetivos encontros mensais, nos quais foram realizados 

diversos estudos e discussões, sempre considerando que a grande maioria dos 

participantes não possuía habilitação específica na área e, portanto, fizeram-se 

necessário partir de conceitos que se acreditavam essenciais para a prática 

pedagógica das docentes participantes. O apoio pedagógico e o material do Pólo 

Unijuí subsidiavam teoricamente as necessidades evidenciadas, pois os encontros 

foram organizados em parceria entre o núcleo e aquele Pólo, mediante a realidade 

local. 

 Neste relato é preciso esclarecer que todos os docentes que participavam do 

projeto eram do sexo feminino, portanto, para referir-se a eles, será de agora em 

diante, sempre utilizado o gênero feminino.  

Inicialmente, foi necessário sondar como o ensino da Arte vinha sendo 

trabalhado dentro das escolas, que conhecimentos as professoras já possuíam em 

relação ao seu ensino, e ainda, quais as suas expectativas para os encontros de 

formação continuada. Assim, no primeiro encontro de 2006, discutiu-se sobre 

algumas questões que poderiam servir de subsídio e de encaminhamentos para os 

próximos encontros, as quais seguiram este roteiro: 
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Encontro de Formação Continuada em março de 2006. 

 

 

a) A que se propõe o ensino da Arte? 

b) Como o componente curricular Arte vem sendo trabalhado na escola?  

c) O que poderia ser feito para que a Arte fosse valorizada dentro do currículo 

escolar?  

d) Expectativas para os Encontros de Formação Continuada. Quais as suas 

necessidades? 

As respostas a estas questões foram muito elucidativas, pois deram a conhecer 

um pouco da atuação pedagógica em Arte de cada participante, bem como 

possibilitaram programar ações futuras. 

 Analisando as respostas, que foram colhidas por escrito, percebeu-se que as 

professoras atuavam e realizavam o trabalho com prazer, porém, priorizavam o fazer 

em detrimento do pensar, revelando mais preocupação com a “pura expressão e 

com o campo afetivo dos alunos”, faltando, neste caso, uma fundamentação teórica 

para argumentar e justificar as ações desenvolvidas no componente curricular Arte. 

 Apresentando depoimentos38 de algumas das professoras, quanto ao conceito 

de Arte, algumas disseram: 

 
O ensino da arte se propõe a expressar sentimentos, valores, habilidades, 
criatividade, invenção.  
 

                                                 
38 Foram aqui registrados apenas alguns, para não se tornar repetitivo, pois todos apresentavam a 

mesma linha de pensamento. 
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Arte é uma maneira de expressar seus sentimentos, seus desejos, através 
da pintura e do desenho. 
 
É uma forma de expressão pelo qual nos comunicamos com o mundo, 
expressando sentimentos, desenvolvendo a criatividade. 

 

 Quanto à maneira como vinha sendo trabalhado este componente curricular, 

algumas afirmaram:  

 
Na escola trabalha-se com técnicas diversificadas. 
 
Em forma de técnicas, desenho livre. 
 
De forma precária, falta profissionalização e recursos. 
 
Trabalhamos sobre as datas comemorativas, com desenhos para colorir. 
 
Não é valorizada na escola, falta material e subsídios didáticos. 

 

 Em relação à valorização do ensino da Arte no currículo escolar, algumas 

professoras fizeram as seguintes colocações:  

 
Faltam professores capacitados para atuarem, despertando no aluno o 
gosto pela Arte e sua importância. 
 
Faltam recursos didáticos. 
 
A arte precisa ser mais divulgada e valorizada dentro da escola. 
 
É preciso estudo e recursos materiais...  

 

 E ainda, sobre as suas expectativas para os Encontros de Formação 

Continuada, algumas registraram:  

 
Informação sobre a disciplina, recursos materiais e didáticos, técnicas 
diversas, listagem bibliográfica. 
 
Sugestões de atividades, recursos didáticos. 
 
Material para a confecção de trabalhos, sugestões de fantoches e teatros, 
material didático, sugestões de pinturas. 
 
Bibliografias, sugestões de técnicas, recursos materiais. 
 
Materiais para a pesquisa e aperfeiçoamento do professor.  
 
 

   Percebe-se, então, pelas falas das professoras, a preocupação somente com 

a expressividade do indivíduo, com a criatividade, com a utilização de técnicas e a 

supervalorização dos recursos materiais, em geral, muito escassos. Havia pouca 
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preocupação com o conhecimento e o aprofundamento teórico em arte-educação ou 

com a importância da formação do professor, como requisitos básicos para a 

melhoria da qualidade do ensino da Arte no cotidiano escolar. 

 O que ocorria nas escolas em São Borja não é muito diferente do enfoque 

dado à Arte em outras regiões do Brasil. Nas instituições escolares, este 

componente curricular esteve quase sempre limitado ao desenvolvimento da auto-

expressão e da criatividade, desconsiderando-se que esta é uma das áreas do 

conhecimento humano e que possui conteúdos próprios e substanciais.  

 Este momento serviu para entender e verificar a visão das professoras em 

relação ao componente curricular Arte nas escolas e trazer para os Encontros de 

Formação Continuada temas que fossem relevantes e fundamentais para as 

mudanças necessárias ao seu ensino. 

 Primeiramente, tentou-se fazer algumas reflexões no sentido de encontrar 

respostas a partir de suas práticas. Assim, realizou-se um breve estudo sobre o 

ensino da Arte, a partir da Lei 5.692/71. Um estudo da LDBEN n. 9.394/96 foi 

também relevante, por enfocar a questão da obrigatoriedade do ensino da Arte nas 

escolas, enfatizando-se que as leis por si só não garantem qualidade da educação, 

o que modifica as práticas é o professor que, se qualificado, é capaz de desenvolver 

um trabalho voltado aos fundamentos da disciplina. Também foi proposto estudo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte, os quais podem servir de importante 

subsídio para o professor na busca da qualidade deste ensino.   

Enfocou-se ainda a importância da Arte na escola e o papel do professor 

deste componente curricular, mediante leitura e discussão de artigos produzidos 

pelas arte-educadoras Ana Mae Barbosa (2007), Célia Maria de Castro Almeida39 

(2001) e Mirian Celeste Ferreira Dias Martins40 (2002). 

Aos professores de Arte é imprescindível uma atitude pedagógica, embasada 

nos fundamentos teóricos e práticos da Educação e da Arte, entendendo a 

especificidade do ensino da Arte, sua importância na escola, conhecendo suas 

bases teóricos-metodológicas, os seus conteúdos/conceitos a serem trabalhados, 

                                                 
39 Célia Maria de Castro Almeida é mestre e doutora em Educação pela Unicamp. Atualmente é 

professora no programa de Pós-Graduação em Educação na Unicamp e professora no Mestrado 
em Educação: Formação de Professores.   

40 Mirian Celeste Ferreira Dias Martins possui graduação em Licenciatura em Desenho e Plástica 
(1970), Mestrado em Artes pela Escola de Comunicações e Artes/Universidade de São Paulo 
(1992) e Doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (1999). 
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bem como as especificidades das linguagens artísticas para uma efetiva construção 

de conhecimento na área.  

Acredita-se que, para uma educação de qualidade em Arte, a escola precisa 

garantir a condução do processo de ensino-aprendizagem com a orientação de 

professores preparados para a docência, tendo vivência com as linguagens 

artísticas, conhecimentos teórico-práticos de Arte, bem como saber promover a 

experiência estética com seus alunos. 

Para Martins (2002):  

 
Como professores de Arte, temos que conhecer desde os conceitos 
fundamentais da linguagem da Arte até os meandros da linguagem artística 
em que se trabalha. Temos que saber como ela se produz – seus 
elementos, seu código – e também como foi e é sua presença na cultura 
humana, o que implica numa visão multicultural, na valorização da 
diversidade cultural (p. 52). 

 

Outros temas trabalhados nos encontros foram referentes à Proposta 

Triangular, à Interdisciplinaridade e ao estudo da História da Arte. 

Visto que, grande parte das docentes, no início dos encontros informaram41 

que o seu trabalho estava calcado basicamente na utilização de técnicas e na livre 

expressão, sentiu-se a necessidade de trabalhar com a Proposta Triangular, que foi 

retomada em vários encontros, buscando sustentar um ensino escolar em Arte que 

desenvolvesse os conhecimentos a ela pertinentes. 

Neste sentido, tratou-se de enfocar com as docentes o que ensina Iavelberg42 

(2003) sobre o acompanhamento ao aluno em seu processo de criação artística, 

ajudando-o com ideias, fazendo-o perceber que é capaz de entender a História da 

Arte, de criticar e pensar esteticamente, possibilitando múltiplas reflexões em sala de 

aula. Uma aprendizagem artística conduzida da forma sugerida por Iavelberg 

poderia promover no aluno competências e habilidades para expor publicamente 

suas produções e idéias, com autonomia e conhecimento. 

 Entende-se que, para se trabalhar com o componente curricular Arte, 

aplicando a Proposta Triangular, é fundamental que se tenha também um razoável 

conhecimento sobre História da Arte. Então, possibilitaram-se, durante alguns 
                                                 
41 Conforme falas das professoras, já apresentadas no início deste capítulo. 
42 Rosa Iavelberg possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo 

(1973), mestrado em Educação pela Universidade de São Paulo (1993) e doutorado em Artes pela 
Universidade de São Paulo (2000). Publicou diversos livros sobre arte-educação. Atualmente, 
realiza um profícuo trabalho na direção do Centro Universitário Maria Antonia da USP, em São 
Paulo/SP. 



 54 

encontros, um breve estudo, dividido em etapas, com leitura de artigos, textos, 

trabalhos em grupos e, a retomada através das linhas de tempo. Ofereceu-se 

também à visualização, algumas reproduções de obras de arte, mediante imagens 

de livros de História da Arte e da internet.  

Assim, promoveu-se estudos, pesquisas sobre a vida e a obra de artistas 

brasileiros, alguns modernos e outros contemporâneos: Cândido Portinari, Di 

Cavalcanti, Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Inge Jost Mafra, Franz 

Krajcberg e Siron Franco, entre outros. A partir disso, foram oportunizadas algumas 

formas de experimentação artística com os professores, já que, para ensinar Arte é 

preciso também vivenciar o processo artístico.  

A atividade prática associada à leitura de obras de arte e sua respectiva 

contextualização, possibilitou às professoras o entendimento da Proposta Triangular, 

conferindo-lhes maior segurança na construção efetiva do conhecimento neste 

componente curricular. 

 Enfocou-se também a importância da escolha de diferentes materiais para o 

desenvolvimento de aulas de Artes Visuais, em propostas diversificadas, criativas e 

prazerosas. 

Sobre isto, afirmam Iavelberg & Arslan (2006) que: 

 
Os meios (lápis pincéis, canetas, bico de pena) e suportes (papel, chão, 
parede, tela de computador) de desenho dialogam entre si, interferindo uns 
nos outros. Com adolescentes pode-se experimentar técnicas mais 
complexas, como fundição, cerâmica e resina (p. 65). 

 

Ao criar, o aluno evidencia suas potencialidades inventivas, com intencionali-

dade de busca, de transformação desses materiais, gerando novas realidades, 

improvisando, explorando a possibilidade de exercitar a imaginação e a fantasia, 

estabelecendo relações com o mundo que o cerca. Podem assim, surgir, resultados 

inesperados e surpreendentes nas produções dos alunos. 

A interdisciplinaridade foi outro tema, amplamente discutido nos encontros, 

visando uma atuação docente não fragmentada e compactada, o que pressupõe que 

os alunos consigam unir conhecimentos oferecidos de forma estanque uns dos 

outros. Assim, possibilitaram-se estudos durante diferentes encontros, a partir de 

alguns autores que fundamentam esta questão, como Fazenda43 (1996) e Richter44 

                                                 
43  Ivani Catarina Arantes Fazenda possui graduação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo 

(1963), mestrado em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
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(2002), tentando conduzir ao entendimento de que o componente curricular Arte 

pode ser também envolvido em outras áreas do conhecimento, a fim de possibilitar 

um processo ensino-aprendizagem mais eficaz, com mais qualidade e prazer para 

os alunos, pois segundo Richter (2002), interdisciplinaridade indica a inter-relação 

entre duas ou mais disciplinas, sem que nenhuma se sobressaia sobre as outras, 

mas que se estabeleça uma “relação de reciprocidade” e colaboração entre elas, 

com o desaparecimento de fronteiras entre as áreas do conhecimento.  

A interdisciplinaridade é tida como palavra de ordem nas propostas 

educacionais atuais, não só no Brasil como no mundo. No entanto, a mesma tem 

sido utilizada “apenas no discurso”, sem que os professores saibam o que fazer com 

ela, sentindo-se perplexos diante da possibilidade de sua implantação, já que estão 

acostumados a um currículo organizado pelas disciplinas tradicionais e estanques, 

conduzindo os alunos ao acúmulo de informações, que pouco servirão para a sua 

vida profissional ou pessoal (Fazenda, 1996).  

A interdisciplinaridade pressupõe uma organização coordenada de ações com 

um mesmo objetivo, ou seja, com interesses comuns entre as diferentes áreas do 

conhecimento. A busca por estas ações deve ser de toda a equipe docente de cada 

unidade escolar, partindo dos problemas e dificuldades compartilhados pelo grupo 

em suas experiências pedagógicas e sua construção se dá a partir do “projeto 

político-pedagógico” da escola. 

 Assim, é possível entender que a Arte possibilita, muitas vezes, um trabalho 

interdisciplinar, seja no tema, na técnica ou na contextualização histórica das obras 

e do artista em estudo. Mas, para isto, foi preciso ampliar os conhecimentos e leitura 

das docentes, possibilitando a transposição para a prática o que se aprendeu e 

conheceu sobre Arte.  

Em função do pouco conhecimento das professoras em relação ao ensino da 

Arte, quando se iniciaram os Encontros de Formação Continuada, podia ser 

encontrado nas escolas um predomínio de trabalhos de “livre expressão” e amplo 

uso de “estereótipos”, como já foi comentado. Era também comum, nas aulas de 
                                                                                                                                                         

(1978) e doutorado em Antropologia pela Universidade de São Paulo (1984). É autora de 
incontáveis livros dedicados à pesquisa em educação. 

44 Ivone Mendes Richter possui Bacharelado em Desenho e Plástica (1976) e Licenciatura em 
Desenho e Plástica (1974), ambos pela Universidade Federal de Santa Maria/RS. É Master in Art 
Education pela Concordia University (1981) e tem Doutorado em Educação pela Universidade 
Estadual de Campinas (2000). É uma das mais importantes arte-educadoras brasileiras, com 
importantes artigos e livros publicados na área. Atualmente dedica-se a estudos e pesquisas sobre 
interculturalidade. 
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Arte, os alunos produzirem presentes e enfeites das datas comemorativas com 

diferentes tipos de materiais, os quais “inundavam” as instituições escolares. Assim, 

se fazia necessário e urgente, abordar esta questão, tão presente nas escolas, pois 

pela maioria, estas eram consideradas atividades artísticas “corretas”. Inclusive, 

observou-se que algumas professoras trocavam entre si modelos para serem 

reaproveitados. Nas mostras de trabalhos dos alunos, eles também estavam 

estampados e, pela grande quantidade, pareciam ser oriundos de concursos de 

desenhos livres e de concursos de estereótipos. 

Para tentar uma mudança nessas concepções, tão frequentes nas escolas, e 

tentar qualificar o ensino da Arte, buscou-se, durante os encontros, estudar, discutir 

e analisar estas ações em sala de aula, fundamentadas principalmente em artigos 

produzidos pelas arte-educadoras Ana Mae Barbosa (1998) e Maria Leticia Rauen 

Vianna (1994). 

 O grande desafio para o ensino da Arte é repensar o fenômeno artístico como 

conteúdo curricular que “reorienta” a livre expressão. A Proposta Triangular enfatiza 

a Arte como área do conhecimento. Assim, o ensino de Arte, na contemporaneidade, 

não mais se identifica com os princípios do laisser faire. Os professores, mesmo 

buscando oportunizar aos alunos a auto-expressividade, precisam valorizar os 

princípios contemporâneos de “ensino da Arte como cultura”. 

Sueli Ferreira45 (1998) aponta que hoje, a livre expressão, como atividade 

dentro das escolas pode ser uma metodologia importante se tiver proposta 

pedagógica adequada e consistente, se houver respeito e conhecimento sobre o 

desenvolvimento gráfico da criança e propiciar interação e intervenção.  

 Portanto, esta forma de atuação implica em conhecer profundamente as fases 

de desenvolvimento cognitivo e gráfico da criança e ainda, suas possibilidades de 

imaginação, de percepção, bem como conhecer a realidade social e cultural. Assim, 

o trabalho gráfico será resultado de significados construídos e partilhados entre o 

professora e a criança, já que requer:  

 
[...] o estabelecimento de complexas estratégias interativas entre a profes-
sora/leitora e a criança/autora do processo de sua interpretação. Estas 
estratégias implicam conhecer a criança: sua constituição, sua imaginação, 
sua memória, percepção, sua realidade social e cultural. Desta forma, o 
desenho será fruto de um conjunto de significações detectadas, construídas 
e partilhadas entre professora e criança (Ferreira, 1998, p. 16-17). 
 

                                                 
45 Sueli Ferreira e graduada em Educação Artística e Pedagogia, mestre e doutora em Educação pela Unicamp. 
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Todas estas questões entravam em pauta de discussão durante os encontros, 

pois se o professor se permite ser um sujeito que valoriza suas incursões teóricas, 

suas experiências profissionais e seus saberes na prática, será capaz de 

compreender e enfrentar dificuldades em seu cotidiano escolar (Coutinho46, 2002).  

 Em outubro de 2006, os participantes dos Encontros de Formação realizaram 

uma viagem de estudos à Unijui, local sede do pólo “Arte da Escola”, ao qual se 

vinculava o núcleo de São Borja. Na universidade ouviu-se uma palestra ministrada 

pela professora do Curso de Artes Visuais, Maria Regina Johann, que abordou a 

Proposta Triangular e, também, naquele momento, foram enfocados os 

conteúdos/conceitos a serem trabalhados com os alunos em toda educação básica, 

pois os professores apresentavam dificuldades em selecioná-los. 

 A cada ano em que se reiniciavam os Encontros de Formação, acreditava-se 

cada vez mais no projeto e no objetivo de continuar um trabalho voltado à 

qualificação das docentes, incentivando o ensino da Arte com mais qualidade nas 

escolas.    

                                       

 
Abertura dos Encontros de Formação Continuada em março de 2007, 

com a presença do Prefeito de São Borja, Sr. Mariovane Weiss. 
 

 Era clara a preocupação das docentes em buscar conhecer profundamente 

uma proposta que contribuísse para a legitimidade das artes visuais no contexto 

escolar. Diziam algumas delas em suas auto-avaliações registradas por escrito:  

                                                 
46 Rejane Galvão Coutinho é professora graduada em Educação Artística pela Universidade Federal 

de Pernambuco (1988), tem mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo (1998) e 
doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (2002).    
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Agora, meus colegas professores estão vendo as aulas de arte com outro 
olhar. 
 
Minha disciplina começa a ser valorizada na escola. 
 
Os alunos adoram minhas aulas. 
 
Com a Proposta Triangular mudaram muito minhas aulas. 
 
Na minha escola quase não vemos mais desenhos para colorir. 
 
Penso que mais professores deveriam participar, mas ainda temos que 
melhorar muito. 
 
Às vezes penso que estou realizando um trabalho como deveria, mas sei 
que precisamos aprender mais. 

 

A Proposta Triangular funcionou como uma espécie de amparo em todos os 

momentos de estudos e discussões, independente dos demais temas estudados. 

Neste sentido, já se começava a vislumbrar alguns resultados práticos, conforme 

depoimentos apresentados acima. Entretanto, perseguia-se o objetivo de auxiliá-las 

ainda mais, e passou-se a estudar, ler artigos relacionados, pesquisar em livros, 

principalmente nos de Ana Mae Barbosa, promovendo um maior embasamento 

teórico-prático.  

Aprender e ensinar Arte é uma trajetória individual de cada professor, e 

algumas professoras sentiam-se apreensivas, pois começavam a participar do 

segundo ano de execução do projeto e ainda apresentavam muitas dúvidas e 

inquietações perante este ensino. Assim, foi necessário retomar temas já estudados, 

tais como: a importância do ensino da Arte na escola, a questão da livre expressão e 

dos estereótipos, visto que as práticas sem fundamentação teórica, ainda eram uma 

constante entre as professoras iniciantes nos encontros ou mesmo para algumas 

que já vinham participando há mais tempo. 
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Encontro de Formação Continuada, em setembro de 2007. 

 

No diálogo com elas, o que se percebia era a dificuldade de entender e/ou 

selecionar conteúdos/conceitos significativos para trabalhar. Isto se explica se for 

considerada a história da educação escolar em Arte, pois ela sempre esteve muito 

ligada às concepções de Arte como lazer, como liberação emocional, alheia aos 

conhecimentos que a área pode propiciar. Isto ainda hoje insiste em aparecer nas 

práticas pedagógicas em sala de aula.  

Entende-se que ensinar Arte na contemporaneidade está diretamente ligado à 

adequada formação do professor, seus conhecimentos, suas concepções, suas 

vivências e sua postura frente à ação pedagógica. 

Neste sentido, a Arte precisa ser tratada sob as dimensões cognitiva, estética 

e artística, ampliando o repertório do aluno que além da vivência do fazer artístico 

seja capaz de compreendê-la no contexto. Portanto, a Arte precisa ser tratada de 

forma contextualizada. 

 Desde 2006, no núcleo do “Arte na Escola”, em São Borja, disponibilizou-se 

aos professores a DVDteca, com filmes sobre diferentes artistas plásticos modernos 

e contemporâneos. Estes DVDs podiam ser retirados e utilizados pelas professoras. 

Assim, um dos temas enfocados durante os encontros foi a forma metodológica de 

utilização dos mesmos.  

O pouco conhecimento sobre Arte Contemporânea pelas professoras de São 

Borja, fez com que este tema ainda não tivesse sido abordado por nenhuma delas 

com seus alunos. A falta de embasamento teórico criava dificuldades para um 

planejamento que incluísse tais atividades. 



 60 

Dessa forma, buscou-se estudar algumas questões referentes à Arte 

Contemporânea: sua proposta, suas formas de manifestação, suas características e 

a postura necessária às professoras para proporcionar aos alunos experiências 

significativas. Porém, percebeu-se que as docentes sentiam-se inseguras em 

trabalhar com este período da história da Arte. Assim, este tema foi retomado em 

diferentes momentos, para aprimorar o entendimento de que hoje a Arte possui 

variadas formas de linguagens, estilos, podendo ser utilizados diferentes materiais e 

suportes. São multiplicidades de linguagens, técnicas, recursos com que os artistas 

contemporâneos fazem suas criações. A Arte e sua história não estão separadas do 

cotidiano e, como a leitura de imagens na contemporaneidade está muito valorizada, 

é preciso considerar aquelas encontradas no dia-a-dia, ou seja, na televisão, nas 

revistas, livros, cartazes, outdoors, internet, e tantos outros meios; pois não é só em 

exposições que os alunos podem ter acesso às obras de arte, é através da 

tecnologia que se possibilita inúmeras formas de reprodução, democratizando e 

tornando-as acessíveis ao espectador (Becker, 2001). 

 Segundo Lorenzoni (2004), “a obra de arte deixou progressivamente o espaço 

secreto do templo, o espaço sagrado e coletivo da igreja, o espaço privilegiado do 

museu, da galeria, de exposições e de colecionadores para entrar, devagar, na sala 

de aula, como possibilidade pedagógica” (p. 234). 

  Essas e outras questões foram amplamente discutidas e deveriam começar a 

fazer parte do cotidiano escolar. Porém, todos estavam conscientes que estes ou 

outros tantos temas eram complexos e exigiam estudos e debates e o espaço de 

participação dos Encontros de Formação promovidos pelo projeto “Arte na Escola” 

era reduzido e não poderia ser o “único momento” de estudo. Seria necessária a 

busca, pelas professoras, de outros momentos para aprofundamento teórico, 

promovendo discussões coletivas dentro da escola, buscando a apropriação deste 

conhecimento.  

Dentro do enfoque da Arte Contemporânea, oportunizou-se, em 2007, uma 

palestra com a professora Marcia Coiro sobre a “VI Bienal do Mercosul", em parceria 

com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, resultando numa 

viagem a Porto Alegre, visando, assim, um contato direto com a Arte 

Contemporânea num espaço expositivo por excelência. 
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Visita à VI Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, em outubro/2007, 
realizada pelos professores participantes dos Encontros de Formação Continuada do Projeto “Arte na Escola”. 

 

 

Com a realização dessas atividades foi possível ampliar o repertório das 

professoras em relação às Artes Visuais Contemporâneas e em relação ao seu 

ensino, às suas concepções teóricas e pedagógicas, visando propiciar mais 

significado à ação na escola.  

É preciso ainda destacar que, em abril de 2007, foi inaugurado o site do Arte 

na Escola e instituída a “DVDteca”, um espaço virtual onde, além da sinopse e da 

ficha técnica de cada documentário, o professor encontrava clipes de 30 segundos 

sobre todos os DVDs de diferentes artistas plásticos. O professor poderia ainda 

utilizar, gratuitamente, os materiais educativos produzidos para auxiliá-lo em sala de 

aula, como os documentários. Assim, soube-se que algumas das professoras que 

possuíam acesso à internet teriam se valido desta ferramenta de trabalho. 

Entendeu-se então, que as mudanças de postura vinham ocorrendo de fato, de 

forma lenta, mas gradativa e significativamente. 
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Na qualidade de educadora envolvida com a Arte-Educação, pretendeu-se 

agir junto às professoras, de forma que suas ações pedagógicas se qualificassem 

dia-a-dia, uma vez que este ensino é obrigatório e para tal precisa de profissionais 

cada vez mais capacitados, a fim de conduzir o processo de ensino-aprendizagem 

da Arte como apropriação de conhecimentos. 

O conhecimento das expressões artísticas, bem como a valorização da 

cultura local, é um dos objetivos do ensino da Arte. Assim, durante a execução do 

Projeto de Formação Continuada através do Arte na Escola, enfrentou-se o desafio 

de convidar um dos artistas plásticos de São Borja: Rossini Rodrigues47 para 

trabalhar com as professoras. A intenção, em acordo com o que propõem os PCNs-

Arte, era conhecer e valorizar os artistas regionais, conhecendo também a arte em 

cerâmica que este artista praticava.  

Estudou-se assim, vida e obra de Rossini Rodrigues, contando com sua 

presença em dois encontros, nos quais ele relatou sua trajetória e suas experiências 

no processo de criação de esculturas em terracota.  

 

 

         
Artista plástico Rossini Rodrigues, à direita.                       Encontros realizados com o artista local, 
                       Rossini Rodrigues (2007). 

                                                 
47 Rossini Rodrigues é autodidata e seus trabalhos já foram expostos em várias cidades do Rio 

Grande do Sul, além de cidades do Uruguai, Argentina, Moçambique, Cuba, Estados Unidos, 
Inglaterra, entre outras. Seus temas são figuras de seu cotidiano: mulheres ribeirinhas e homens 
gauchescos. 
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        “Bolicho”, de Rossini Rodrigues (2001).                      Alunos visitam a exposição do artista. 
 

 

 Aprofundou-se, também, conhecimentos sobre escultura, nas suas diversas 

formas de representação e na diversidade de materiais que utiliza, em diversos 

locais e períodos da História da Arte. Possibilitou-se, às professoras, também 

vivenciar, na prática, a produção de esculturas com a presença do artista durante o 

processo de criação.  

Assim, foi proposto pelo artista, o tema “os pescadores”, em função da 

existência do rio Uruguai no município e a pesca ser uma prática presente no 

cotidiano da população e ainda, pelo histórico do artista plástico, o qual iniciou suas 

produções à beira o citado rio, com a argila que ali se encontrava. 

Como culminância do trabalho, realizou-se uma exposição das obras de 

Rossini Rodrigues, no “Museu Aparício Silva Rillo”, em São Borja, aberta aos 

professores, alunos das escolas e comunidade em geral. Concomitante ao trabalho 

que se realizava com as professoras nos encontros, elas o desenvolviam em suas 

escolas, com seus alunos, ou seja, a teoria e a prática caminhavam paralelamente, o 

que fortificou a atuação das docentes em sala de aula. Abaixo, apresentam-se as 

falas de algumas das professoras, registradas e colhidas em auto-avaliações no final 

dos dois Encontros de Formação.  

 
Primeiramente é preciso valorizar mais nossa própria cultura, transformando 
isto em conhecimento cultural, pois poucas de nós conhecíamos este 
artista, apesar de morarmos em São Borja. Também compreendemos que o 
trabalho com cerâmica é um excelente recurso para nossas aulas, como 
meio de desenvolver a criatividade. 
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Foi importante a visitação dos alunos à exposição, pois, há uma grande 
diferença entre ver uma obra de arte nos livros e ver pessoalmente, o que 
sensibilizou muitos deles e até colegas professores. 
 
Os alunos adoraram vir até a cidade, visitar o Museu e ainda conhecer 
pessoalmente as obras que trabalhamos na escola. 
 
Se tiver outras exposições, trarei meus alunos. 

  

Neste momento é preciso parafrasear Iavelberg & Arslan (2006), para quem a 

falta de museus, galerias ou casas de cultura, em diversas regiões brasileiras, 

dificulta a familiarização da população com os bens culturais, a qual não desenvolve 

hábitos, valores e atitudes em relação à cultura, tornando-se incapaz de construir um 

olhar crítico sobre as produções artísticas. É fundamental discutir Arte fora da escola 

para o entendimento de que ela pode estar relacionada à vida.  

Supôs-se que todas as orientações dirigidas às professoras facilitaram suas 

ações em sala de aula, possibilitando a valorização da Arte dentro do currículo 

escolar. Nesse sentido, propôs-se sempre, às docentes, atividades com objetivos 

claros, voltadas às suas reais necessidades e adequadas aos diferentes níveis da 

educação básica, desde a Pré-Escola até o Ensino Médio. 

 A cada ano, como já mencionado, retomavam-se os encontros dos anos 

anteriores, conscientes de que era necessário apresentar às professoras 

concepções de Arte e desenvolvimento de propostas consistentes. Para tanto, foi 

preciso aprofundar estudos, evoluir na prática artística e estética, possibilitando 

identificar conteúdos, métodos e procedimentos adequados ao ensino da Arte.  

 Até aquele momento, no grupo, encontravam-se professoras conscientes de 

suas necessidades e carências no que concerne à atualização profissional e, 

encontravam-se também outras com certas resistências em relação àquilo que se 

mostrava desconhecido em relação ao ensino da Arte. 

 A intenção foi possibilitar sempre um repensar/reavaliar com as docentes 

aquilo que havíamos discutido, a fim de encaminhar novas proposições Assim, 

foram registradas opiniões das participantes no final de cada encontro, nos quais 

obtivemos, entre outras, as seguintes impressões: 

 

Comecei a participar no final do ano passado e gostei muito; preciso 
aprender sobre tudo, principalmente arte contemporânea.  
 
Queremos mais encontros, que sejam o dia todo, para discutirmos mais 
sobre arte contemporânea. 
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Os encontros são maravilhosos, que continuem assim. 
 
Os encontros são muito proveitosos, aprendemos bastante e a cada 
encontro tiramos nossas dúvidas. 
 
Precisamos aprender mais sobre a disciplina, unir a teoria à prática, 
trabalhar de forma interdisciplinar. 
 
Tenho um pouco de dificuldade sobre leitura e releitura imagem, devemos 
estudar mais sobre isto. 
 
Precisamos nos aprofundar na metodologia triangular. 
 
Gostaríamos de aprender outras técnicas que pudéssemos utilizar na 
Proposta Triangular. 

  

 Como é possível perceber por estes relatos, as professoras “tinham sede” de 

aprendizagem e também demonstraram que estavam conscientes de que 

precisavam conhecer melhor os fundamentos de arte e educação.  Assim, um olhar 

sobre a própria profissão, a partir da reflexão, poderia permitir às docentes 

desenvolver a construção de atitudes críticas e de interferência em suas práticas, 

identificando suas reais necessidades, transformando-as em ações significativas. 

Como arte-educadores sabe-se que os problemas enfrentados nas 

instituições escolares são muitos, entre eles: a disciplina Arte é pouco valorizada, 

até pelos colegas docentes, que ainda pensam que o professor de Arte é o 

“decorador” da escola e, que faltam materiais didáticos adequados, o que prejudica 

o trabalho entre os professores e entre alunos e professores.  

É preciso considerar que a organização pedagógica do professor precisa visar 

uma melhora na sua atuação em sala de aula. Assim, todas suas ações devem ter 

objetivos e encaminhamentos claros. Dessa forma, era necessário refletir sobre 

cada planejamento, ou seja, as propostas, os temas e o desenvolvimento das aulas 

das professoras participantes. 

 Pelos relatos de algumas delas, colhidos durante os encontros, foi possível 

detectar que elas talvez buscassem aplicar a Proposta Triangular associada à 

interdisciplinaridade, reforçando a importância da articulação entre as disciplinas. 

Considera-se, porém, que este processo exige envolvimento dos demais docentes 

dentro da escola, o que não é algo fácil de conseguir.  

 Para isto ocorrer efetivamente na escola, uma das ações propostas pelas 

professoras seria a conquista de um espaço de planejamento coletivo, de troca de 

experiências, de discussões tomadas como “momentos de pesquisas”, de reflexões 

e de encaminhamentos. 
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Atendendo à demanda pelos temas de estudo solicitados pelas professoras, 

enfatizou-se também a “leitura e a releitura” de imagens como questão importante 

no trabalho com a Proposta Triangular. Buscou-se fundamentar teoricamente este 

assunto nas autoras arte-educadoras Ana Mae Barbosa (1998 e 2007) e Analice 

Dutra Pillar (1999). 

 Vive-se hoje num mundo de imagens e é preciso aprender a lê-las e interpre-

tá-las para compreender o ambiente em que se vive. Isto significa que, na escola, o 

ensino da Arte ganha perspectiva mais profunda. Buscou-se então, ler imagens, não 

como uma atividade técnica e vazia, mas associada ao contexto onde se vive. 

Sobre isso, Pillar (1999) ensina que ler uma imagem é “perceber, 

compreender, interpretar a trama das cores, texturas, volumes, formas, linhas que 

constituem uma imagem” (p. 15). É necessário ver também sua temática, pois uma 

imagem é produzida num determinado contexto, numa época, numa visão específica 

de mundo e esta leitura, por sua vez, será realizada por um sujeito que tem uma 

história de vida que, conforme sua subjetividade constrói uma visão de mundo. 

Assim, uma leitura tem sentido quando se consegue estabelecer relação entre a 

obra e as experiências do sujeito. 

É bastante preocupante a “questão da releitura”, pois “em nome” da Proposta 

Triangular, esta atividade vem sendo executada, muitas vezes, como simples cópia 

de imagens. Dessa forma, procurou-se evidenciar com as professoras que existe 

uma diferença muito grande entre cópia e releitura. Como afirma Pillar (1999), “cópia 

diz respeito [só] ao aprimoramento técnico, sem transformação, sem interpretação, 

sem criação” (p. 16). Já releitura é “interpretação, criação com base num referencial, 

num texto visual que pode estar explícito ou implícito na obra final” (p. 16). 

Neste sentido, os Encontros de Formação precisavam possibilitar às 

professoras a cotidiana interação com a Arte. Estes contatos deveriam propiciar 

elementos para estudo e análise, articulados aos contextos históricos, culturais e 

sociais, conforme ensina Coutinho (2002). 

Outro tema, que foi retomado, diz respeito à Arte Contemporânea, 

considerando a solicitação das docentes, bem como a relevância deste assunto que, 

como explica Kunzler48 (2005), “[...] é um processo que exige formação e 

                                                 
48  Nelci Andreatta Kunzler é autora da dissertação de mestrado O ensino da arte visual 

contemporânea e a formação do professor(a) de arte: análise de uma experiência desenvolvida 
nas escolas de Jóia. Unijuí (2005). 
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amadurecimento de questões relativas à arte, à educação e ao contexto atual de 

maneira geral” (p. 14). 

Atualmente, não se encontram apenas obras artísticas em galerias ou 

museus, elas podem estar em espaços urbanos, parques, desertos, rios... A obra 

criada em espaços públicos tem plena relação com o ambiente, dialogando com o 

espaço, anterior à produção, durante e no momento em que o espectador a vivencia 

(Kunzler, 2005). 

A característica mais desconcertante na arte visual contemporânea é a 

efemeridade, observada nos mais diversos âmbitos: no cotidiano, nas relações, na 

medicina, no mercado... Nesses, a efemeridade pode ocorrer tanto na escolha dos 

materiais como na linguagem do artista: a performance, o happening, as instalações. 

Os registros podem ser por meio de vídeos, fotos, documentos ou mesmo não haver 

registro algum, podendo, a cada exposição, a obra ser reinventada. 

Desta forma, é possível entender que as ações desenvolvidas pelo professor 

estão diretamente ligadas à sua formação. Neste sentido, afirma Ferreira (2001) 

que, “nem sempre os professores estão preparados para esta ou aquela mudança e 

nem sempre as ações planejadas são condizentes à realidade que se pretende 

transformar” (p. 7). O sucesso das ações educacionais só é atingido mediante a 

participação competente do professor, que é constituída por sua formação. 

Pensando em trabalhar com um tema ligado à Arte Contemporânea, a fim de 

possibilitar melhor entendimento deste período histórico, iniciou-se um estudo sobre 

“Grafite”49 – a Arte dos Muros, tema que foi trabalhado num dos encontros pela 

professora Carolina Scalco Pinheiro, mestranda em Artes Visuais pela Universidade 

Federal de Santa Maria/RS. 

 As professoras tinham o conceito de que “o grafite igualava-se à pichação”. 

Assim, foi preciso refletir sobre essa manifestação cultural no Brasil, potencializando 

discussões sobre ela: as diferenças entre o grafite e a pichação, se era vandalismo 

ou manifestação artística, que tipo de interação ou interferência pode provocar no 

cenário urbano, e a institucionalização do grafite como produção artística. 

Apresentou-se trabalhos espalhados pelo mundo, de artistas contemporâneos 

reconhecidos, em especial o trabalho de Os Gêmeos, Otávio e Gustavo Pandolfo. 

                                                 
49 Grafite ou grafito (do italiano graffiti, plural de graffito) é o nome dado às inscrições feitas em 

paredes, desde o Império Romano. Desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é 
normalmente previsto para esta finalidade, porém, em geral, com autorização do proprietário. O 
artista aproveita os espaços públicos, criando uma linguagem intencional para interferir no local.  
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Foi possibilitado que também as professoras fizessem uma experimentação numa 

construção pictória de grafite, embasada nos estudos realizados durante os 

Encontros de Formação Continuada. 

Devido a sua importância, nos ocorreu que todas as conquistas realizadas 

durante este tempo de efetiva execução dos Encontros de Formação Continuada 

precisavam ser sistematizadas, apreciadas e socializadas com outras pessoas e 

com a comunidade, valorizando os esforços de todos os envolvidos dedicados ao 

projeto “Arte na Escola”/São Borja. Pensando nisso, criou-se um blog interativo do 

projeto “Arte na Escola” em São Borja (http://projetoartenaescola.blogspot.com) que 

podia ser acessado pelas professoras participantes do projeto e nele interagir, 

colocando suas idéias, opiniões, angústias e sugestões.  

 É importante relatar que, durante estes três anos de Encontros de Formação 

Continuada através do projeto Arte na Escola, foram realizadas mostras de 

trabalhos50 produzidos pelos alunos das escolas municipais e estaduais de São 

Borja, durante as “Feiras do Livro” que aconteceram no município. A cada nova 

mostra observava-se que estavam diminuindo tanto os trabalhos de livre expressão 

como a utilização de estereótipos nos trabalhos dos alunos dos professores que 

participavam dos encontros de formação . Dessa forma, já era possível visualizar 

algumas mudanças nas práticas educativas em arte nas escolas.  

 

 

                                                 
50 Elaboravam-se escalas de visitação para que todas as escolas com seus alunos pudessem 

apreciar seus trabalhos e os dos colegas, nas edições XXII, XXIII, XXIV, nos respectivos anos: 
2006, 2007 e 2008. 
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     Mostra de trabalhos realizados durante a XXIII Feiras do Livro, 

em São Borja, em 2007. 
 
 
 

Assim, supôs-se que todas as orientações dirigidas às professoras 

facilitassem suas ações em sala de aula, possibilitando a valorização da Arte dentro 

do currículo escolar. Nesse sentido, propôs-se sempre, às docentes, atividades com 

objetivos claros, voltadas às suas reais necessidades e adequadas aos diferentes 

níveis da educação básica. 

Avaliando a caminhada até o momento, percebeu-se, de maneira informal e 

assistemática, que um avanço gradativo acontecia a cada ano, no sentido de 

melhorar as ações pedagógicas das docentes frente ao ensino de Arte. 

Consideraram-se, para tanto, os desafios constantes e os entraves encontrados 

durante o processo, tendo consciência de que, em educação, as mudanças, quando 

necessárias, são lentas e é preciso estar empenhado de fato na vontade de querer 

prosseguir neste percurso.  
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Aluna Fernanda Almeida/4ª série/Escola Estadual de Ensino Fundamental Tricentenário, em julho de 
2007. Releitura a partir da obra de Alfredo Volpi “Mastros e Bandeirinhas” (1968).
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1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  
 

 

  As pesquisas e seus resultados têm auxiliado a reflexão e a melhor 

compreensão do processo educacional que, por sua vez, ajudam a melhorar as 

práticas pedagógicas. Pode-se dizer que a prática reflexiva e a pesquisa são 

consideradas elementos fundamentais no desenvolvimento profissional dos docen-

tes, assim, a realização das mesmas trazem muitas vantagens para os professores, 

tanto no ato de ensinar, como também de aprender (Moreira & Caleffe51, 2008). 

  As escolas têm servido como locais de coleta de informações e de dados 

sobre as relações entre professor/aluno, professor/professor, aluno/aluno e, 

atualmente, as pesquisas têm se voltado mais especificamente para o docente, em 

relação aos seus conhecimentos pedagógicos e à maneira como estes são 

utilizados em suas práticas. 

Porém, muitas vezes, os conhecimentos construídos tanto sobre formação 

inicial como formação continuada têm sido produzidos por pesquisadores que estão 

fora da sala de aula. Desta forma, deseja-se que o docente aprenda sobre seu 

ofício, não por meio de suas próprias experiências, mas através de pesquisas 

daqueles que se encontram fora do cotidiano escolar e podem olhá-lo com mais 

isenção. Neste sentido, é fundamental que os professores comecem a considerar as 

pesquisas realizadas a partir de suas próprias práticas, como geradoras de 

conhecimento e reconheçam que sua ação docente pode ser melhorada, a partir 

delas, propiciando o desenvolvimento de novas estratégias de ensino, buscando 

soluções para os problemas que encontram e afetam a aprendizagem do aluno 

(Moreira & Caleffe, 2008). 

É importante considerar que uma pesquisa pressupõe investigação 

sistemática, crítica e autocrítica, com a intenção de avançar nos conhecimentos. 

Como informam Moreira & Caleffe (2008): 

 

A pesquisa é sistemática porque a coleta e a análise dos dados são 
sustentadas por uma razão ou uma teoria. Ela é crítica porque os dados 
coletados devem estar submetidos a um exame cuidadoso pelo pesquisador 
com o propósito de assegurar que sejam precisos e que representem o que 
se pretende. Ela é autocrítica porque se espera que os pesquisadores usem 

                                                 
51 Herivelto Moreira é doutor em Educação pela Universidade de Exeter, Inglaterra e professor 

pesquisador do Programa de Pós-graduação em Tecnologia da Universidade do Paraná. Luiz 
Gonzaga Caleffe é doutor em Métodos de Pesquisa pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. 
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a autocrítica nas decisões que tomam sobre a investigação. Da mesma 
forma espera-se que também sejam críticos de seus métodos de coletar, 
analisar e apresentar os dados (p. 18). 

 

 Entretanto, os resultados da pesquisa educacional devem ser vistos 

criticamente e com precaução, pois ela “não proporcionará respostas definitivas” 

para melhorar o ensino nas instituições escolares como  um todo, “mas ajudará a 

entender o porquê das coisas serem como são”, tornando o pesquisador melhor 

informado para agir ou não de certas maneiras. O “conhecimento revelado pela 

pesquisa é inevitavelmente incompleto, mas ela pode e deve levar a uma melhoria 

da qualidade de ensino nas escolas” (Moreira & Caleffe, 2008, p. 19). 

Toda pesquisa começa com uma dúvida, uma inquietação. Assim, o objetivo 

da presente pesquisa foi analisar a prática pedagógica dos professores de Arte, nas 

escolas de São Borja, buscando investigar como  e se os Encontros de Formação 

Continuada, por meio do projeto “Arte na Escola”52, Pólo Unijuí/Núcleo São Borja  

contribuíram ou não para as necessárias mudanças nas práticas pedagógicas nas 

escolas, visando a uma educação de qualidade na área, repensando uma escola 

que tenha compromisso com a democratização dos saberes artísticos. 

Como vimos, no Brasil, o ensino da Arte registrou importante conquista ao 

integrar, de forma obrigatória, o currículo escolar, por força da promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96. Porém, essa Lei, por si só, 

ainda parece insuficiente frente às demandas da escola para o ensino da Arte na 

pós-modernidade, pois os próprios professores percebem falhas em sua formação e 

apontam para a necessidade de obter aprofundamento teórico-metodológico e 

acesso a materiais de apoio pedagógico para a realização das suas aulas em Arte.  

Considerando o grande número de professores “não-habilitados” em Arte no 

país e, que mesmo assim, atuam com este componente curricular, bem como 

aqueles habilitados de forma superficial e polivalente, os gestores do projeto “Arte na 

Escola”/Fundação Iochpe pensam suas ações, visando qualificar as práticas 

pedagógicas em arte-educação pela via da formação continuada, constituindo 

espaços para compartilhar vivências relacionadas ao universo da Arte. Contribuem 

assim, para a efetiva construção do conhecimento, pela articulação de teorias e suas 

transposições didático-pedagógicas.  

                                                 
52 Fundação Iochpe/Projeto Arte na Escola, cujo histórico, papel e atuação já foi apresentado no 

primeiro capítulo desta dissertação. 
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Os Encontros de Formação Continuada, objeto desta investigação, foram 

realizados na primeira segunda-feira de cada mês, de março de 2006 a dezembro 

de 2008, sob a coordenação da autora desta pesquisa, com apoio da professora 

Tanea Regina Piegas Koslovski53, do Departamento Pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação, bem como com a parceria da 35ª Coordenadoria Regional 

de Educação, do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo professores municipais 

e estaduais.  

A escolha do tema da pesquisa é uma decisão do pesquisador, assim o tema 

desta, foi decorrente da experiência profissional da autora desta dissertação, o que é 

confirmado com o que diz Boaventura54 (2004), “o mais aconselhável é a escolha 

fluir da experiência profissional do pesquisador” (p. 34). 

 

1.1 Procedimentos metodológicos 

 

Primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico, utilizando como 

recorte de revisão temporal, as publicações surgidas entre o período de 1994 a 

2008, evidenciando o tema em questão, a partir de: Almeida (2001), Antunes (2006), 

Arslan & Iavelberg (2006), Barbosa (1998, 1999, 2002, 2005 e 2007), Becker (2001), 

Corrêa (2004), Demo (2007), Fazenda (1996), Ferreira (1998 e 2001), Ferraz & 

Fusari (1999 e 2003), Hernández (2000 e 2007), Iavelberg (1999 e 2003), Johann 

(2001 e 2003), Kondziolková (2007), Lima ( 2007), Lorenzoni (2004), Martins (2000),  

MEC/SEF (1997 e 1998), Palma (2001), Pillar (1993 e 1999), Pillotto (2001 e 2008), 

Pimenta & Anastasiou (2008), Perrenould (2001), Richter (2002), Rizzi (2002) e 

Vianna (1994 e 1995), entre outros.  

No levantamento bibliográfico foram percorridas as seguintes etapas: leitura 

analítica por meio de análise textual, temática, fichamento do material pesquisado; 

análise comparativa e interpretativa, pois com uma boa revisão da literatura é 

possível identificar as principais tendências de pesquisas na área de interesse, as 

eventuais lacunas e os conceitos importantes que estão sendo usados atualmente 

por diferentes arte-educadores. 

                                                 
53 Tanea Regina Piegas Koslovski é professora coordenadora do Curso de Arte da Universidade da 

Campanha-Urcamp/Campus Itaqui e atual coordenadora do projeto Arte na Escola/Núcleo de São 
Borja, o qual continua se realizando regulamente com os mesmos propósitos.   

54 Edivaldo M. Boaventura é mestre em Educação, doutor em Direito, PhD em Administração 
Educacional e livre docente em Economia Política.Tem larga experiência acadêmica e profissional. 
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Partiu-se, inicialmente, de artigos científicos que se acreditava importantes, 

assim foram consultadas as referências bibliográficas nelas citadas, utilizando, no 

entanto, apenas o que era relevante em função do tema. Também foram utilizados 

livros, monografias, dissertações sempre buscando os mais atualizados. E ainda, a 

internet, por ser uma fonte indispensável de consulta, pela enorme capacidade de 

armazenar e fornecer informações. 

Segundo Boaventura (2004), para a revisão de literatura “a experiência 

aconselha que, além da procura da bibliografia geral e específica, o aluno  busque 

monografias, dissertações e teses sobre o tema apresentado e defendido na sua 

faculdade, na comunidade científica mais próxima, ou  em outras a que a possa ter 

acesso” (p. 47). 

 Para contextualizar o problema foi preciso distinguir o que era importante 

como fundamentação teórica, e foi necessário realizar uma revisão de literatura, 

enfocando brevemente o histórico do ensino da Arte no Brasil nos séculos XX e XXI, 

algumas considerações sobre formação inicial e continuada de professores, 

segundo o que dizem as leis, sua importância frente à busca de uma educação de 

melhor qualidade e estabelecer o que era fundamental estudar sobre os Encontros 

de Formação através da Fundação Iochpe/Projeto Arte na Escola, bem como seu 

histórico tanto a nível nacional e regional.  

 Sobre isto nos ensinam Moreira & Caleffe (2008): 

 

A razão para que os pesquisadores examinarem cuidadosamente o que os 
outros escreveram com a finalidade de sustentar sua própria pesquisa é 
procurar descobrir quem já pesquisou o mesmo problema ou um problema 
relacionado ao seu. Em outras palavras, o pesquisador mostra que não está 
abordando o problema de pesquisa de forma ingênua. 

 

 Também, como não havia registro algum no Pólo Unijuí sobre a trajetória do 

Projeto “Arte na Escola’, foi necessário realizar uma entrevista estruturada, como 

instrumento de coleta de dados, que ocorreu de forma coletiva com as três 

professoras do curso de Artes Visuais da Unijuí, as quais são coordenadoras do 

referido projeto desde sua criação até a presente data. Assim, elaborou-se questões 

tendo claros os objetivos da mesma, que serviram de roteiro, utilizando a “técnica de 

afunilamento”, partindo de questões gerais para as específicas, que foram seguidas 

rigorosamente, a qual foi gravada e posteriormente transcrita, codificada e 

analisada. 
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 Segundo Moreira & Caleffe (2008), “o pesquisador deve ter uma idéia muito 

clara dos objetivos da entrevista e do tipo de informação necessária para dar 

resposta aos objetivos da pesquisa” (p. 170). 

Buscou-se depois, elaborar os textos, tornando-os agradáveis ao leitor, 

partindo do geral para o específico, conduzindo a uma sequência lógica de 

pensamento para que este se envolvesse na leitura, tirando suas conclusões.  

 

1.2 Universo da pesquisa 

 

Como já explicado anteriormente, fizeram parte do grupo pesquisado, 

professoras que atuavam no ensino da Arte nas escolas municipais e estaduais do 

município de São Borja, participantes dos Encontros de Formação oportunizados 

pelo projeto “Arte na Escola” que se reuniam mensalmente para debater e discutir o 

ensino da Arte na escola.  

Estavam cadastradas no projeto “Arte na Escola”-Pólo Unijuí/Núcleo de São 

Borja, 38 professoras; entre elas, havia 29 que participavam há mais de um ano e, 

de acordo com a Metodologia Qualitativa/Estudo de Caso, optou-se por selecionar a 

amostra de pesquisa utilizando, como critério, o tempo mínimo de um ano de 

participação no referido projeto, pois segundo Gil55 (2002), quando uma amostra é 

bem selecionada, os resultados obtidos no levantamento aproximam-se muito 

daqueles que seriam obtidos na possibilidade de pesquisar todos os elementos.  

 

1.3 Instrumento da pesquisa 

 
Nesta pesquisa optou-se pelo estudo de caso, enquanto pesquisa qualitativa. 

Na sequência foram utilizados registros documentais, pois segundo Gil (2002), em 

termos de coleta de dados, neste tipo de pesquisa, podem ser utilizados tanto dados 

“de gente” quanto dados “de papel”, podendo ser obtidos através da análise de 

documentos, depoimentos pessoais e outros. 

Assim, relatou-se a experiência de formação continuada através do Projeto 

“Arte na Escola”, realizada em São Borja, a partir da análise de documentos, ou 

seja, relatórios nos quais  estavam registrados, os encontros mensais de Formação 

                                                 
55 Antonio Carlos Gil tem mestrado em Ciência Política e Sociologia pela Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo (1978), doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São 
Paulo (1998) e doutorado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1982). 
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Continuada,  pautados em diversas atividades que abordavam diferentes temas 

relacionados às artes visuais, buscando propiciar um aprendizado de conteúdos 

teóricos/metodológicos para o ensino da Arte e, ainda, a reflexão acerca da própria 

trajetória profissional e a prática cotidiana de cada participante, bem como suas  

falas56, relatando suas dificuldades, interesses e necessidades.  

  Determinou-se por pesquisa qualitativa/estudo de caso, porque esta se refere 

a um grupo de indivíduos num contexto definido, como nos explica Gil (2002): 

 

O conceito de caso, no entanto ampliou-se, a ponto de poder ser entendido 
como uma família ou qualquer outro grupo social um pequeno grupo, uma 
organização, um conjunto de relações, um papel social, um processo social, 
uma comunidade, uma nação ou mesmo uma cultura (p. 138). 

 

Assim, visando caracterizar a população da amostra, realizou-se a aplicação 

de um questionário. 

 Apesar de se poder lançar mão de outros instrumentos de coleta de dados, 

optou-se pela utilização de questionário, pois as respostas a este podem ser 

quantificadas e os resultados apresentam dados que, em geral, aproximam-se dos 

dados reais, o que poderia oferecer às pesquisadas a possibilidade de análise de 

sua própria prática pedagógica e ainda, contar com outras vantagens como:  uso 

eficiente do tempo, pois as pesquisadas podiam responder  de acordo com seu 

próprio ritmo, o instrumento possibilitaria a coleta dos dados de um grande número 

de docentes de uma só vez, e ainda, se fosse necessário, o anonimato seria 

garantido, evitando  constrangimentos (Moreira & Caleffe, 2008). 

Responderam o instrumento de pesquisa somente aquelas que participavam 

desde o ano de 2006, ou aquelas que iniciaram participação em 2007, ou ainda, 

aquelas que passaram a participar em março de 2008, pois, para possibilitar uma 

análise mais aprofundada da prática pedagógica das docentes pesquisadas e 

verificar se ocorreram ou não mudanças em suas práticas a partir dos encontros 

mensais, era preciso considerar um tempo maior de participação, permitindo verificar 

se foram, efetivamente, aplicados em suas ações os estudos e as reflexões 

proporcionadas. 

 Considerando todas estas questões, foi aplicado o questionário durante um 

dos Encontros de Formação para motivar as pesquisadas a responder e, assim, 

                                                 
56 Falas que eram registradas e recolhidas a partir dos encontros de formação, em que se realizavam 

trabalhos individuais ou em grupos. 
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obter a melhor taxa de retorno, e ainda ter a segurança de que todas pesquisadas 

receberiam os mesmos itens, na mesma ordem a serem respondidos.  

Desta forma, buscou-se elaborar um questionário atrativo na apresentação, 

ser bastante criteriosa na elaboração das questões, utilizando uma linguagem clara, 

adequada ao repertório das respondentes. 

 

1.3.1 Aplicação do pré-teste   

 

Com o intuito de tornar o instrumento de coleta de dados “válido e fidedigno” 

para a pesquisa, foi realizado, conforme Lakatos & Marconi (2001), um pré-teste, 

correspondendo a 10% do total da população de pesquisa a ser atingida ao final da 

pesquisa.  

Para a realização do pré-teste foram escolhidas, aleatoriamente, quatro 

pesquisadas que estavam presentes no encontro realizado no dia 5 de março de 

2008, e que haviam participado no mínimo pelo período de um ano. Pois, de 

acordo com Moreira & Caleffe (2008), a aplicação do estudo-piloto pode simular a 

situação real, investigando uma parte da população à qual se aplicaria o 

questionário reformulado, porém, em número menor, estabelecendo as mesmas 

condições para o preenchimento das respostas, e depois de reformulado, o 

questionário pode ser reaplicado até um tempo mais adiante. 

 A aplicação do “pré-teste” ou da “aplicação-piloto” ocorreu em consonância 

com a necessidade de tornar o instrumento objetivo para a pesquisa. Sendo assim, 

buscou-se, com esta aplicação, identificar alguma inconsistência nas questões, 

ambiguidade ou linguagem inacessível, perguntas supérfluas ou que causassem 

embaraço às pesquisadas.  

Moreira & Caleffe (2008) ensinam que o pré-teste tem a função de descobrir o 

tempo necessário para o questionário ser preenchido e se há qualquer problema de 

entendimento das questões, o que pode dificultar as respostas. Neste caso, podem 

ser eliminadas as palavras que não foram entendidas, e ainda, verificar se as 

respondentes vêem os itens como importantes e os interpretam como o pesquisador 

espera. 

 Assim, aplicou-se o pré-teste, momento que se observava “como” as 

respondentes o faziam, buscando encorajá-las nas questões que apresentassem 

quaisquer dificuldades. Também foi cronometrado o tempo e, ao ser finalizado o 
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questionário, conferia-se os itens, a fim de verificar se as respondentes entenderam 

corretamente o significado das perguntas e o que elas quiseram dizer com as 

respostas e, ainda, foi solicitado às pesquisadas suas impressões sobre o 

questionário, cujas respostas foram devidamente consideradas.  

Desta forma, aplicado o pré-teste, verificou-se a necessidade de realizar 

algumas alterações nas questões, com o objetivo de garantir a fidedignidade e a 

validade dos dados a serem coletados. 

 Segundo o que afirma o Comitê de Ética e Bioética da UFSM (2008): 

 

Em trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações ou teses, depois de 
elaborados os instrumentos de pesquisa, o procedimento mais utilizado 
para averiguar a sua validade é o teste-preliminar ou pré-teste, o qual 
consiste em testar os instrumentos da pesquisa sobre uma pequena parte 
da população do “universo” ou da amostra, antes de ser aplicado 
definitivamente, a fim de evitar que a pesquisa chegue a um resultado falso. 
Seu objetivo, portanto, é verificar até que ponto esses instrumentos têm, 
realmente, condições de garantir resultados isentos de erros (p. 2). 

 
 

 
1.3.2 Análise das respostas do pré-teste  

 

  Primeiramente, constatou-se que seria preciso diminuir o número de 

questões, pois o questionário estava muito extenso e com número elevado de 

“questões abertas”, o que dificultaria a posterior sistematização dos dados. 

Constatou-se, também, que o preenchimento de todas as questões pelos 

pesquisados se tornou exaustivo, e ainda que, algumas questões, por problemas de 

entendimento, dificultaram as respostas. 

Optou-se, então, por reformulá-las, contemplando um número maior de 

questões “fechadas e mistas”, diminuindo o número de questões abertas, somando 

um total de 29 (vinte e nove) questões, visando obter maior agilidade e eficiência na 

tabulação dos dados, e ainda modificar algumas questões para facilitar o 

entendimento, visando garantir resultados os mais próximos possíveis da realidade 

que se buscava conhecer. 

 

1.3.3 Aplicação do questionário readequado   

 

O questionário, readequado após a realização do pré-teste, foi aplicado 

novamente. A aplicação do referido instrumento ocorreu no Encontro de Formação 
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do dia 1º de dezembro de 2008, distribuído às pesquisadas que se fizeram 

presentes e que se enquadravam nos critérios já especificados anteriormente. 

 

1.4 Tabulação e análise de dados  

 

 As pesquisas qualitativas geram muitos dados que precisam ser organizados 

e compreendidos através de um processo contínuo, procurando-se identificar as 

dimensões, tendências, relações, padrões, desvendando seus significados. Isto 

implica num trabalho de organização complexo e não-linear, onde o pesquisador 

identifica os temas e relações, construindo interpretações (Mazzotti & 

Gewandsznajder57, 2004). 

O tempo que é destinado à tabulação dos dados é bem aproveitado, pois se 

realizado com cuidado, reduz riscos de erros e aumenta a confiabilidade da análise, 

possibilitando a descrição precisa e sistemática dos mesmos. No entanto, deve-se 

procurar tornar mais facilmente analisável a grande quantidade de dados que 

aparecem nos questionários. Assim, optou-se por transcrevê-los em “estado bruto” 

em uma matriz (folhas de papel) para poder visualizar as respostas fornecidas aos 

itens.  

 Realizada esta etapa, as questões fechadas foram analisadas pelo método 

quantitativo, pois foram tabuladas, decodificadas e representadas por meio de 

tabelas58. Quanto às questões abertas e mistas, estas foram analisadas em 

conjunto, pelo método qualitativo e apresentadas de modo dissertativo. 

Segundo Moreira & Caleffe (2008), não há uma receita a ser seguida como 

garantia de que a pesquisa consiga melhorar a prática pedagógica, mas se pode 

identificar questões relevantes a serem consideradas para que a pesquisa tenha 

impacto nas ações escolares. 

 Para conseguir eficácia neste momento, foi preciso analisar as respostas 

dadas a cada questão do questionário e, para responder às indagações mais 

complexas, foi preciso cruzar as respostas dadas em alguns itens. 

                                                 
57 Alda Judth Alves Mazzotti é mestre em Educação pela faculdade de Educação da Universidade do 

Rio de Janeiro, doutora em Psicologia da Educação (PhD) pela New York University. Fernando 
Gewandsznajder é mestre em Educação pelo Instituto de Estudos Avançados em Educação pela 
Fundação Getúlio Vargas/RJ, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade do Rio de Janeiro. 

58 Produzidos a partir do programa de computador Broffice. org. calc. 
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1.4.1 Escrevendo os resultados da pesquisa 

 

  A forma de redigir um texto varia de acordo com o público-alvo que se quer 

atingir, no entanto independente disto, o mesmo precisa ter clareza, ser conciso, ter 

legitimidade, precisão, e ainda abre-se oportunidade para a criatividade e para a 

reflexão (Moreira & e Caleffe, 2008). 

  Também, conforme Gil (2002), “considerando que o estudo de caso é um 

delineamento mais flexível que os demais, é natural que a elaboração do relatório 

possa ser caracterizada por um grau de formalidade menor  que o requerido em 

relação a outras pesquisas” (p. 142). 

 Assim, nesta pesquisa, buscou-se apresentar os resultados de forma simples 

e concisa, ilustrados através de tabelas e imagens, de acordo com o que está sendo 

dissertado, enfatizando os aspectos significativos obtidos, apresentando os fatos 

relevantes de modo a atrair a atenção do leitor para o que é fundamental no estudo. 

 É importante salientar que, muitas vezes, uma pesquisa pode revelar que o 

pesquisador “precisa saber mais” a respeito do fenômeno que está sendo 

investigado, e também que nem toda pesquisa precisa sugerir mudanças; ela pode 

sugerir reforço positivo de algo que esteja sendo realizado, pois quando foi bem 

planejado, estará sendo bem aceito. O que se espera é que pesquisar seja uma 

atividade prazerosa e estimulante (Moreira & Caleffe, 2008). 

 Desta forma, no capítulo seguinte, serão apresentados os dados auferidos, 

bem como a análise e seus resultados. 
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Capítulo IV 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:  

A prática pedagógica no ensino da Arte através do 
Projeto “Arte na Escola”, no núcleo São Borja, RS 

 
 
 
 

 

 

 

 

           

Encontros de Formação realizados, respectivamente, em abril de 2007,  
maio de 2008 e junho de 2008. 
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1 DISCUSSÕES, POSSIBILIDADES E AVANÇOS: analisando as  práticas... 

 

Neste capítulo, o objetivo é analisar a prática pedagógica docente nas 

escolas, buscando investigar como  e se os Encontros de Formação Continuada, por 

meio do projeto “Arte na Escola”, contribuíram para a melhoria das práticas 

pedagógicas das professoras nas instituições escolares. 

Durante os três anos de execução do referido projeto, como já foi 

apresentado no segundo capítulo deste estudo, foram possibilitados vários 

Encontros de Formação Continuada, nos quais foram discutidos e estudados os  

seguintes temas: “Um breve estudo sobre o ensino da arte no Brasil no século XX e 

XXI”; “Estudo da LDBEN 9.394/96, enfocando a questão da obrigatoriedade do 

ensino da arte nas escolas”; “A importância da Arte na escola”; “A Proposta 

Triangular”; “A importância do estudo da História da Arte”; “Reflexões sobre a 

presença da “livre expressão”’ e a “de estereótipos nas escolas”. Também foi 

realizado um encontro de formação na sede do pólo em Ijuí, onde a professora 

Maria Regina Johann proferiu uma palestra sobre Proposta Triangular e a utilização 

da  DVDteca no ensino da Arte. Possibilitamos ainda para o grupo de docentes 

momentos de estudo sobre “Leitura de Imagem”; “Interdisciplinaridade”; 

“Conceitos/Conteúdos a serem trabalhados em Arte na Educação Básica”; “Vida e 

obras de alguns artistas plásticos brasileiros modernos e contemporâneos na 

DVDteca”. Foi realizada uma palestra sobre a “VI Bienal do Mercosul”, em parceria 

com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, proferida pela 

professora Márcia Coiro e depois realizada uma visita à referida Bienal, em Porto 

Alegre/RS, com fins didático-pedagógicos; “Estudos sobre cerâmica e escultura”; 

“Conhecendo os artistas locais”; “Estudo da vida e obra do artista plástico Rossini 

Rodrigues”, “Oficinas com o artista Rossini Rodrigues e exposição de suas obras 

aberta para a visitação dos alunos”; “Projeto Político-Pedagógico na escola”; “Grafite 

– a Arte dos Muros” e  “A criação de um blog interativo do projeto Arte na Escola em 

São Borja” – (http://www.projetoartenaescola.blogspot.com). 

É preciso salientar que, muitas vezes, retomavam-se estudos realizados 

durante os anos anteriores, de acordo com as necessidades e o interesse do grupo 

de professoras, pelo fato de muitas delas iniciarem sua participação ao início de 
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cada ano. Também se realizava mostras com trabalhos que eram produzidos pelos 

alunos das escolas municipais e estaduais durante as Feiras do Livro que 

aconteciam em São Borja. 

 Os encontros mensais de Formação Continuada do projeto “Arte na Escola” 

sempre foram pautados em diversas atividades que abordavam diferentes temas 

relacionados às artes visuais, buscando propiciar um aprendizado de conteúdos 

teóricos e metodológicos sobre o ensino da Arte e, ainda, reflexões acerca da 

própria trajetória profissional de cada participante, bem como de sua prática 

cotidiana.    

No momento da realização desta pesquisa (segundo semestre de 2008), 

estavam cadastrados no projeto “Arte na Escola” de São Borja, 38 docentes. De 

acordo com a Metodologia Qualitativa/Estudo de Caso, optou-se pela aplicação de 

um questionário como instrumento de coleta de dados, que ocorreu durante o 

Encontro de Formação no dia 1º (primeiro) de dezembro de 2008, as pesquisadas 

que se fizeram presentes e se enquadravam nos critérios já especificados no 

capítulo anterior. 

Verificou-se que entre as docentes que estavam presentes  no Encontro, 

responderam ao questionário 5 (cinco) professoras da rede estadual e 17 

(dezessete) da rede municipal, totalizando 22 (vinte e duas) respondentes. Elas têm 

idade entre 23 e 56 anos. Havia 6 (seis) que participavam das formações há um ano, 

7 (sete) há dois anos e 9 (nove) que frequentavam os encontros há três anos. 

 Sobre a carga horária de trabalho das pesquisadas constatou-se que apenas 

6 (seis) delas possuíam 20 horas semanais, entre as quais 2 (duas) atuavam no 

turno da manhã e quatro no turno da tarde e que, as demais 16 (dezesseis) 

possuíam carga horária de 40 horas, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1: Distribuição das pesquisadas de acordo com a carga horária de trabalho 

Turno de trabalho  20 horas 40 horas Total professores 
Manhã 2 
Tarde 4 

 16 
 

22 

Fonte: dados da pesquisa (2008).  

 

  Em conversas informais com algumas docentes, constatou-se que, muitas 

vezes, era difícil a participação devido à elevada carga horária de trabalho.  Porém, 
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entende-se que formação é um direito docente e um dever dos órgãos públicos e 

não é, pois, no isolamento, mas, na interação entre os sujeitos, que se pode 

ressignificar ações e melhorar a atuação enquanto profissional, e ainda, que é 

preciso compreender e respeitar as necessidades dos professores, isto 

considerando o que está registrado na Legislação brasileira, como apresentou-se no 

primeiro capítulo  desta dissertação. 

 Em relação à habilitação das respondentes, constatou-se na pesquisa que 18 

(dezoito) possuíam Curso Normal ou Magistério em nível médio e 4 (quatro) tinham 

Curso de Ensino Médio não-profissionalizante. 

 

Tabela 2: Distribuição das pesquisadas quanto aos cursos de ensino médio 

 Ensino Médio 
 Normal/Magistério Não-profissionalizante 

Número de professoras 18 4 
 

 

Quanto à formação em nível superior, entre as professoras que participaram 

da pesquisa, verificou-se que 18 (dezoito) possuíam graduação, 10 (dez) possuíam 

habilitação em Pedagogia, 6 (seis) em Letras e apenas 2 (duas) eram formadas em 

Educação Artística60. Além disso, 2 (duas) estavam cursando Pedagogia e 2 (duas) 

outras não possuíam graduação. 

 

Tabela 3: Distribuição das pesquisadas quanto aos cursos superiores realizados ou 

em andamento 

 Graduação Pedagogia Letras Ed. Artística 
Não possuíam 2    
Cursando  2   
Possuíam  10 6 2 

 

 

Em relação a cursos de pós-graduação, 12 (doze) pesquisadas informaram 

que não possuíam nenhum curso de Especialização e 10 (dez) informaram terem 

realizado diferentes cursos de Especialização, assim distribuídos: 2 (duas) em 

                                                 
60 “Educação Artística”: Curso de Nível Superior que habilitava o professor  de forma polivalente nas 

quatro linguagens artísticas (Artes Plásticas, Teatro, Dança e Música).  
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Interdisciplinaridade, 2 (duas) em Revitalização e Interlocução Curricular, e as 

demais, 6 (seis), fizeram cada uma um curso diferente: Psicopedagogia Institucional, 

Língua e Literatura Brasileira, Gestão do Trabalho Educacional, Gestão Escolar, 

Pedagogia Gestora e Análise do Discurso.  

 

Tabela 4: Distribuição das pesquisadas quanto aos cursos de especialização 

realizados 

Número de professores 
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12 2 2 1 1 1 1 1 1 

 

 

 Observando então as tabelas 2, 3 e 4, percebe-se que o grupo de professoras 

era bastante heterogêneo em relação à habilitação, tanto em nível de graduação, 

como de especialização. Cabe salientar que apenas duas possuíam formação 

específica na área, sendo habilitadas em Educação Artística e, nem a nível de 

Especialização, a formação contemplou este componente curricular.  

 A partir desses dados, a questão que se coloca é: como será possível um 

trabalho pedagógico com qualidade no componente cur ricular Arte, se os 

professores da rede pública, desta localidade, que ministram esta disciplina, 

na sua quase totalidade, não possuem habilitação es pecífica? 

 Sabe-se que é fundamental o professor conhecer o componente curricular em 

que atua. Como não o conheciam verdadeiramente, devido especialmente aos 

fatores peculiares da região, já apresentados, foi preciso contar com a 
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disponibilidade e o interesse das professoras enquanto profissionais na busca por 

novos conhecimentos para que suas práticas fossem contempladas por ações 

condizentes e eficazes no processo ensino-aprendizagem. O fato de o professor 

pouco conhecer as linguagens artísticas com que trabalha e/ou precisa trabalhar, 

resultará em dificuldade de conceber um planejamento consistente e significativo. 

Há, portanto, a necessidade de muito estudo, de aprofundamento teórico e de uma 

constante atualização. 

 Percebe-se que a “atuação polivalente” dos docentes é uma constante em 

muitas escolas, o que acaba tornando o ensino da Arte sem propósito definido. São 

ações de professores não habilitados e também, muitas vezes, de professores 

formados em Educação Artística que estão habituados em desenvolver estas 

práticas polivalentes, pois para tal foram formados. 

 É como afirma Lorenzoni (2004): 

 

[...] o que se observa em relação à atuação dos educadores no componente 
curricular Arte, na maioria das escolas, é uma atuação ”polivalente”, que 
começa a ser questionada. Tal situação ainda está longe de ser 
solucionada, no sentido de atingir todos os níveis da Educação Básica. 
Podemos dizer que a ineficiência da polivalência está comprovada entre os 
educadores, embora ela ainda esteja presente por motivos diversos, 
principalmente aqueles relacionados à formação de educadores (p. 230). 

 

 Desta forma, buscou-se, durante os Encontros de Formação Continuada, 

enfocar mais incisivamente a linguagem das Artes Visuais, fazendo entender que a 

polivalência era inviável para este ensino, ou seja, não se concordava com a idéia 

de um mesmo profissional desenvolver um trabalho de qualidade nas quatro 

linguagens artísticas (Artes Visuais, Música, Teatro e Dança) e, pior ainda, sem 

possuir qualificação. 

 Neste sentido, foi preciso saber com quais linguagens as professoras vinham 

trabalhando durante suas aulas. Assim, por intermédio da pesquisa, verificou-se que 

as respondentes não atuavam apenas com Artes Visuais, mas preferentemente com 

ela e isto vinha ocorrendo, supostamente, em função de, estarem utilizando em suas 

práticas, propostas que foram discutidas e encaminhadas durante os encontros de 

formação, mas também, por outro lado, se pode perceber que as práticas 

polivalentes continuavam ocorrendo, conforme Tabela 5. 
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Tabela 5: Distribuição das pesquisadas quanto à linha de atuação no componente 

curricular Arte 

Linhas de atuação Percentual 
Somente Artes Visuais 31,82% 
Artes Visuais associada a uma linguagem 27,27% 
Artes Visuais associada a outras duas linguagens 22,73% 
As quatro linguagens 18,18% 
 
 

 É preciso ressaltar que o ideal seria que os docentes estabelecessem 

relações e conexões entre os diferentes códigos da Arte, de forma que se 

complementassem mutuamente. Mas, para isso, seria preciso que as docentes 

tivessem formação específica nas diversas linguagens artísticas e assim, estivessem 

preparadas para desenvolver um ensino em Arte com mais qualidade (Lorenzoni, 

2004). 

 Considera-se que, por meio de um processo de formação inicial e continuada 

de professores, seria possível atingir avanços teóricos e metodológicos, modificando 

as formas de condução do processo ensino-aprendizagem no espaço escolar. A 

busca por novos conhecimentos e o interesse pela qualificação é uma ação do 

docente que aprecia o componente curricular com que atua, que gosta da ação 

pedagógica, conseguindo desta forma, motivar seus alunos para o processo de 

ensino-aprendizagem, pois, de fato, acredita em seu  trabalho. Quando se fala em 

educação se concebe um relacionamento professor-aluno, envolvido pelo amor ao 

que faz e que dedica aos estudantes.  

 Celso Antunes (2006) comenta: 

 

Sabendo-se que em toda educação o que mais marca é primeiro, o amor; 
depois, o exemplo; e, em terceiro lugar, o ensino, seria essencial que o(a) 
educador(a) tivesse ilimitado amor a sua profissão e integral condição de 
transmiti-la através de seus atos, seus gestos e de suas intervenções. Que 
gostasse muito de crianças e que se mostrasse extremamente sensível ao 
afeto que desperta e às dores e angústias que revele (p. 60-61). 

 

O componente curricular Arte deve perpassar, por força de lei, toda a 

educação básica, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Assim, o docente 

necessita olhar os alunos em seus diferentes níveis de desenvolvimento e 

aprendizagem, sendo preciso envolvimento, compreensão e comprometimento no 



 

 

88

processo de formar pessoas, ter respeito pelas atitudes, idéias e pelas produções 

visuais de seus alunos. 

 Neste sentido, era importante detectar se o docente deste componente 

curricular atuava com “prazer” em sala de aula. Contemplou-se assim, no 

questionário, uma questão referente ao “gosto” e ao “querer” trabalhar com esta 

disciplina e todas as professoras afirmaram gostar.  Primeiramente, irá se apresentar 

as colocações de 6 (seis) pesquisadas, que parecem gostar, mas permanecem na 

inércia e pouco conseguem  avançar no sentido de entender  o papel dos encontros 

de formação, e o que o ensino da Arte hoje propõe. Dizem elas: 

 
É uma disciplina que faz o aluno criar, descobrir e conhecer. 
 
É uma disciplina envolvente e gratificante. 
 
Adoro, por despertar no aluno sua criatividade.  
                                                           
Pelo prazer que o aluno manifesta. 
 
Porque criamos e recriamos, colocamos idéias, expomos. 
 
Por trabalhar o sentimento, o amor, a vivência e a criatividade. 

  

 O ensino da Arte faz realmente o aluno “criar, descobrir e conhecer” como 

dizem as docentes, mas é também uma área do conhecimento que possui 

conteúdos próprios e substanciais. Então, como será que isto estava sendo 

encaminhado dentro da escola? Na verdade tais colocações parecem refletir suas 

concepções de arte, como prazer e sensibilidade ou ainda como “pura expressão”. 

É como afirma Palma Filho (2006), que o ensino da Arte nas instituições 

escolares ainda vem sendo desenvolvido de forma fragmentada e numa perspectiva 

reducionista, sendo tratado geralmente como “atividade complementar” devido à 

uma formação inadequada dos docentes, bem como pelo descaso por parte de 

algumas autoridades na área do ensino.  

Porém, outras 8 (oito) pesquisadas fizeram as seguintes afirmações: 

 

Estou aprendendo muito nesta disciplina e nos encontros de formação 
continuada. 
 
Fui eu que escolhi participar dos Encontros de Formação Continuada de 
Arte. 
 
Por gostar muito desta disciplina e por ter uma formação continuada, que 
me ajuda muito. 
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Porque estou tendo formação continuada para isto. 
 
Porque sou habilitada em Educação Artística. 
 
Porque tenho graduação para isto. 
 
Porque trabalho com a professora de história de forma integrada. 
 
Porque trabalhamos integradas com outras disciplinas. 

 

Percebe-se que estas respondentes dizem atuar com gosto, porque estavam 

participando dos Encontros de Formação ou possuíam habilitação específica para 

isto, os quais estariam possibilitando-lhes maior segurança no fazer pedagógico.  

Entende-se que construir conhecimentos pode ser considerado um processo 

complexo e não tão imediato, mas os estudos continuados podem contribuir para 

despertar novos olhares, criando, sobretudo, a necessidade de busca por mais 

conhecimentos, avançando nos entendimentos, sem contudo negar as vivências e 

as  formações anteriores, com as quais podem estabelecer novas significações. 

Neste sentido, ensina Iavelberg (2003) que é preciso que o professor goste de 

Arte, pois só assim conseguirá ensinar e transmitir a seus alunos a vontade de 

aprender, “um professor mobilizado para a aprendizagem contínua, em sua vida 

pessoal e profissional, saberá ensinar essa postura a seus estudantes” (p. 12). 

Ainda, segundo Iavelberg (2003), é importante que o docente esteja 

estimulado a envolver-se na formação continuada, através de estudos e reflexões da 

Arte na escola, valorizando o que se faz em sala de aula, desenvolvendo práticas 

que impulsionem uma revolução estética, influenciando a vida das crianças.    

Perguntou-se também sobre o tempo de efetivo trabalho com este 

componente curricular e verificou-se que a maioria das docentes atuava há mais de 

3 (três) anos. Pode-se considerar que este tempo de atuação é um tempo razoável 

para se obter experiência em termos pedagógicos em sala de aula. Neste sentido, a 

formação continuada auxiliaria, levando a avançar em termos conceituais e 

metodológicos.  

A formação continuada é fundamental para os professores, como suporte e 

amparo para concretizar propostas educacionais, mas estas se tornam de difícil 

aplicação quando há pouco conhecimento docente. Sobre isso nos diz Iavelberg & 

Arslan (2006): “Não se pode ensinar aquilo que não se conhece” (p. 6). Assim, é 

possível concluir que as ações desenvolvidas pelo professor e o sucesso das ações 

educacionais estão diretamente ligadas à sua formação. 
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Tabela 6: Distribuição das pesquisadas quanto ao tempo de atuação no componente 

curricular Arte 

 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 
Nº de professoras 2 2 8 1 9 

 

 A fim de complementar as duas questões anteriores, perguntou-se sobre os 

motivos que as levaram a lecionar Arte nas escolas. Sistematizando o que disseram 

as pesquisadas, 19 (dezenove) colocam que foi ”por opção”, justificando gostar da 

área, por possuir habilitação, por estar participando dos Encontros de Formação 

Continuada ou por trabalhar de forma interdisciplinar. As outras três docentes dizem 

ser por necessidade da escola e para completar a carga horária. Assim, conclui-se 

que, a grande maioria delas diz atuar por afinidade com esta disciplina, mas também 

algumas trabalham por “decisão de outros” dentro do espaço escolar. O que se 

sabe, enquanto professor, esta é uma prática muito corriqueira entre as políticas 

públicas administrativas de governos, visando aproveitar ao máximo os recursos 

humanos existentes nas escolas. 

Como já foi explicitado nesta pesquisa, quando foram iniciados os encontros 

de formação em São Borja, era visível o pouco conhecimento das professoras em 

relação ao ensino da Arte, sendo uma constante nas escolas, o trabalho com a livre 

expressão, onde as atividades basicamente eram “desenhos livres”, numa tentativa 

de estar preservando a criatividade da criança e sua expressão espontânea. 

Também, era constante a utilização de estereótipos em toda a educação básica. Em 

geral, o que se via era apenas oficinas de artesanato, confecção de diferentes 

objetos em material emborrachado, na maioria das vezes trabalhadas em função 

das datas comemorativas. Isto podia ser comprovado em visitas às escolas 

realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e visualizado nas mostras de 

trabalhos realizadas das escolas.  

Dessa forma, era fundamental pesquisar se estas práticas se mantinham nas 

instituições escolares após os Encontros de Formação Continuada. Então, 

contemplou-se, no questionário, uma questão referente a este tema e todas as 

professoras disseram não mais utilizar estereótipos, sendo que 7 (sete) delas não 

justificaram, e 15 (quinze) fizeram as seguintes colocações61:  

 
                                                 
61 Não foram citadas todas as falas por possuírem o mesmo teor.  
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Confesso que quando iniciei utilizava bastante, agora não. Faço trabalhos 
que usam a criatividade. 
 
Porque é mais interessante o que eles produzem. 
 
Para que o aluno possa demonstrar a sua própria expressão artística. 
 
Prefiro estimular a produção e a criação do aluno. 
 
Porque o aluno precisa encontrar meios para desenvolver, por conta 
própria, a sua capacidade artística, deixando de lado os estereótipos 
apresentados como modelo. 
 
Não se usa mais, é uma página virada. 

 

 Acredita-se que houve avanços nas escolas em que atuavam as professoras 

que participavam regularmente dos Encontros de Form ação Continuada , no 

sentido de, no mínimo, evitar o uso de estereótipos. Através das falas acima, se 

percebe um crescimento em termos conceituais destas docentes, pois em seus 

próprios relatos está implícito que algumas ações, antes “normais e corriqueiras”, 

começavam a ser repensadas após os estudos realizados.   

É importante salientar que, apesar das informações coletadas nesta pesquisa, 

isso não pode ser considerado regra geral em todos os municípios gaúchos ou em 

outros locais do país. Em muitas instituições escolares, como afirmam diversos arte-

educadores/autores ligados à área do ensino da arte, Barbosa, Martins, Vianna e 

outros, os estereótipos ainda se fazem presentes, principalmente nas 

comemorações dos eventos do calendário escolar, nas datas comemorativas, 

especialmente na Educação Infantil e nas Séries Iniciais. “Há professoras que 

gastam horas inteiras preparando desenhos para seus alunos pintarem, recortarem 

e colarem... Sejam presentinhos para mães e pais, sejam enfeites para Páscoa ou 

Natal...” (Vianna, 1994, p. 10). 

Neste sentido, é preciso considerar que é na escola que os estudantes têm 

geralmente, seus primeiros contatos com as linguagens da Arte, ficando a cargo do 

professor a função de mediar o processo de construção do conhecimento em Arte, 

incentivando a criatividade, a expressão, a curiosidade e a imaginação, através da 

execução de propostas teórico-metodológicas como processo de construção do 

conhecimento, as quais foram intensamente trabalhadas durante os encontros de 

formação.  

 Assim, pesquisou-se sobre a aplicação da Proposta Triangular utilizada nas 

práticas em sala de aula. Foi possível constatar que todas dizem que têm buscado 
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trabalhar com a Proposta Triangular, o que talvez demonstre que este tema, tão 

discutido durante os encontros, foi incorporado às práticas das professoras: 4 

(quatro) delas dizem trabalhar com a Proposta Triangular, 12 (doze) dizem utilizar a 

Proposta Triangular associada à interdisciplinaridade como metodologia para o 

ensino da Arte e 6 (seis) delas relatam utilizar a Proposta Triangular associada ainda 

à livre expressão, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7: Distribuição das pesquisadas quanto à utilização da Proposta Triangular 

 Proposta  
Triangular 

Associada à 
Interdisciplinaridade  

Associada à 
Livre Expressão  

Proposta Triangular 4 12 6 

 

 

Parafraseando Barbosa (2007), a Proposta Triangular possibilita Conhecer 

Arte (História da Arte) no sentido de buscar o entendimento de que esta se dá num 

contexto, tempo e espaço onde foram produzidas as obras. Apreciar arte (análise da 

obra de arte) desenvolve a habilidade de ver e descobrir as qualidades da obra de 

arte e do mundo visual que cerca o apreciador, a qual possibilita ao estudante o 

desenvolvimento do senso estético e da capacidade de julgamento em relação à 

qualidade das imagens. Fazer arte (fazer artístico) desenvolve a criação de imagens 

expressivas. Os alunos conscientizam-se das suas capacidades de elaborar 

imagens, experimentando os recursos da linguagem artística, as técnicas existentes 

e a invenção de outras formas de trabalhar a sua expressão criadora.  

 Analisando esses dados pode-se considerar que, além das quatro docentes 

que dizem utilizar apenas a Proposta Triangular, 12 (doze) disseram estar 

trabalhando com a “Proposta Triangular associada à Interdisciplinaridade”, fazendo 

supor que possuíam uma linha de trabalho integradora, buscando diálogo entre 

disciplinas, e que, talvez, cultivassem o diálogo entre Arte e as demais áreas do 

conhecimento.  

 Durante os Encontros de Formação Continuada em Arte, buscava-se enfatizar 

a importância de uma ação interdisciplinar, na tentativa de interligar as diferentes 

áreas do conhecimento, buscando sempre evidenciar que este tipo de trabalho exige 

do professor, da equipe de coordenação pedagógica da escola e de todos os 
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“atores” envolvidos, ações com objetivos e interesses comuns entre as diferentes 

áreas. É como se verifica expressamente nos PCNs (Brasil, 2002): 

 
A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser objeto de 
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse 
sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e 
alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia 
uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais um olhar, talvez vários (p. 
88-89). 

 

Sobre esta questão, 4 (quatro) docentes fizeram as seguintes colocações:  

 

Porque trabalhamos de forma integrada com as outras disciplinas. 
 
Porque na educação infantil a arte é integrada.  
 
Aplico meus conhecimentos nos planejamentos, a Proposta Triangular e a 
interdisciplinaridade sempre que é possível. 
 
Realizei um projeto sobre o meio ambiente e tentei trabalhar de forma 
interdisciplinar: Ciências, Ensino Religioso, Português e Arte. 

 

A Arte na escola pode ser parte integrante e enriquecedora, podendo 

funcionar de forma ampla, acrescentando informações e aumentando o 

conhecimento do aluno, o qual pode ser buscado nas diferentes áreas do 

conhecimento de forma interdisciplinar, através da pesquisa e do trabalho em grupo, 

onde um aprende com o outro, e o professor passa de transmissor de conhecimento 

a mediador na sua aquisição.  

É como salienta Rizzi62 (2002): 

 

A proposta triangular  permite uma interação dinâmica e multidimensional, 
entre as partes e o todo e vice-versa, do contexto do ensino da Arte, ou 
seja, entre as disciplinas básicas da área, entre as outras disciplinas,  no 
inter-relacionamento das três ações básicas: ler, fazer e contextualizar e no 
inter-relacionamento das outras três ações decorrentes: decodificar/ 
codificar, experimentar, informar e refletir (p. 70) [grifos meus]. 

 

 No entanto, com a finalidade de aprofundar estudos, seria importante analisar 

de que forma vem ocorrendo este “processo interdisciplinar” dentro do contexto 

escolar e como se configura o envolvimento das professoras neste processo, pois se 

sabe que isto é uma conquista do coletivo dos professores na escola. Assim, 

                                                 
62 Maria Cristina de Souza Rizzi possui graduação em Educação Artística, Artes Cênicas pela 

Universidade de São Paulo (1980), mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo (1990) e 
doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (2000). 
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permanecem nebulosas as respostas às perguntas: “De que forma vem sendo 

realizado este trabalho interdisciplinar? ” ou “Como esta prática vem sendo 

encaminhada na escola? ” “Quais áreas de conhecimento  que se envolvem 

neste trabalho no espaço escolar? ”  

 Foi preciso também refletir sobre a utilização da livre-expressão, um tema 

muito discutido durante os encontros de formação, pois o grande desafio para o 

ensino da Arte, hoje, está em repensar o fenômeno artístico como conteúdo 

curricular que “reorienta” a livre expressão, e conforme Ferreira (1998), isto é 

possível quando houver respeito e conhecimento sobre o desenvolvimento gráfico 

da criança e suas possibilidades de imaginação como sua realidade social e cultural, 

propiciando  alguma forma de intervenção.   

Assim, através desta pesquisa foi detectado que 6 (seis) professoras utilizam 

em suas práticas pedagógicas a livre expressão, no entanto, dizem aplicá-la 

concomitantemente com a Proposta Triangular. Seria necessário, desta forma, 

analisar de que maneira estariam sendo trabalhadas estas duas propostas no 

currículo escolar e que resultados estão sendo obtidos nas produções dos alunos. 

Também, para complementar a questão anterior, em função da utilização da 

Proposta Triangular foi importante verificar a utilização ou não de imagens nas aulas 

de arte. Conforme as respostas ao questionário, todas as pesquisadas diziam que 

as utilizavam. Se isto de fato ocorre é o que se deseja para o ensino da Arte, pois as 

imagens possibilitam muitas interpretações, na maneira de perceber, compreender e 

interpretar as formas, linhas, cores e ainda leituras como processo de compreensão 

do cotidiano, leituras centradas em experiências anteriores, interpretações, 

associações, lembranças e outras tantas formas de diálogo que se pode estabelecer 

com as imagens (Pillar, 1993). 

Sobre isto acrescenta-se, segundo o que diz Hernandez (2007), que é 

necessário levar para a sala de aula também as imagens que cercam os alunos no 

cotidiano, e que, normalmente, são desvalorizadas e consideradas “pouco 

artísticas”. Ele defende a utilização de outras imagens da “cultura visual” (não 

legitimadas como Arte), como propagandas, fotografias de jornal e revista, desenhos 

de moda, videoclipes e tantas outras encontradas na vida cotidiana. 

Entende-se, então, que a Arte possui uma multiplicidade de estilos, de 

linguagens, de materiais e de suportes que, na contemporaneidade, são utilizados 
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pelos artistas e que também são variados os recursos, as técnicas e procedimentos 

para as suas criações. 

 A arte e sua história não estão mais isoladas do cotidiano, e se as atuais 

abordagens para o ensino das artes visuais valorizam a leitura de imagens, então é 

preciso valorizar aquelas que se encontram do cotidiano. 

 Segundo Becker (2001): 

 

Toda imagem é datada pelos assuntos temáticos de cada tempo histórico, 
recursos materiais, instrumentos de época, técnicas estilos, movimentos e 
principalmente pelo autor da obra e sua poética. A produção artística na 
contemporaneidade chega até a professora pela mídia, pelas instituições, 
pelos livros, pelas curadorias, pelos espaços públicos. 

 

 Assim, não é só em exposições de arte que os alunos podem ver obras de 

arte. A tecnologia possibilita o acesso a inúmeras formas de reprodução das 

mesmas, democratizando e tornando-as acessíveis à população. Conforme Becker 

(2001): “Mona Lisa, por exemplo, existe apenas no museu do Louvre em Paris, mas 

há inúmeras ‘Monas Lisas’ espalhadas pelo mundo” (p. 127). Isso deve fazer parte 

do contexto escolar, pois a convivência com objetos artísticos faz com que os 

estudantes valorizem o que é produzido por outros e por eles mesmos. Assim, 

possibilitar experiências, promover a convivência com objetos artísticos é uma forma 

de incluir a história da arte no currículo escolar, como leitura, análise e compreensão 

do homem na sua arte contemporânea (Becker, 2001). 

 Sobre isto ensina Lorenzoni (2004): 

 

Educar o olhar para ver a obra de arte ou outras imagens, reais ou 
reproduzidas, é tarefa do educador, que agora não é mais o repassador de 
verdades prontas, mas aquele que tem o compromisso de ensinar arte, 
pesquisando, compreendendo, decodificando e refletindo com seus 
educandos através do contato direto com a obra (p. 235). 

 

 Referente à utilização de imagens em sala de aula, 8 (oito) das pesquisadas 

justificaram da seguinte forma: 

 
Utilizamos as obras cujas reproduções foram enviadas para a escola: 
Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Alfredo Volpi, Siron Franco, Anita 
Malfatti, material sobre a Bienal e revistas. 
 
Para que os alunos conheçam a produção dos artistas e sua 
contextualização no tempo e na história. 
 
Para que a teoria seja mostrada na prática, no cotidiano. 
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Devemos citar a época dos acontecimentos através da história da arte. 
 
O aluno precisa visualizar, pode conhecer as obras que há em seu cotidiano 
(revista, livros), para entender melhor. 
 
Através de imagens, nossa aula fica mais interessante e o aluno pode 
visualizar e entender melhor. 
 
Acho interessante eles conhecerem a história da arte, através das imagens.. 
 
O aluno necessita visualizar para poder entender, não existe arte sem 
imagem. 

 

Em suas respostas, as docentes elencam inúmeras justificativas do porquê as 

utilizam, as quais podem ser consideradas como relevantes, tais como a 

contextualização do artista no tempo histórico, relacionar a teoria e a prática, facilitar 

a aprendizagem ao conhecer e visualizar as imagens do cotidiano e, a se considerar 

as respostas, parece que elas buscam incluir imagens no contexto escolar; porém, 

se percebe que não fica explícita a forma de seleção de tais imagens nem da sua  

utilização. 

Para Barbosa (1998), as imagens em sala de aula visam a um ensino voltado 

à alfabetização visual, que consiste em habilitar os alunos para a compreensão da 

imagem, mediante observação atenta da Arte, permitindo a percepção e a 

descoberta de possibilidades. “Desconhecer a necessidade de alfabetização visual 

através da leitura de imagens é cristalizar uma pedagogia de 30 anos atrás” (p. 138). 

Como colocado anteriormente, foram oportunizadas muitas experiências de 

práticas artísticas com as docentes durante os Encontros de Formação, por se 

acreditar que é fundamental a prática/construção poética do professor como forma 

de experimentar e viver os processos de criação artística, pois, é quase impossível 

ensinar aquilo que não se conhece ou não se experiencia na prática. Para tanto, 

diferentes tipos de materiais foram utilizados, justamente para fazer entender que 

seria relevante possibilitar aos alunos o contato com recursos variados, sempre 

voltados à construção de conhecimentos em Arte.   

Assim, na pergunta referente aos tipos de materiais que eram utilizados pelas 

professoras durante as aulas de Arte, 1 (uma) delas disse que utilizava folhas de 

desenho e/ou oficio, lápis de cor, giz de cera, canetinhas; outras 20 (vinte) disseram 

que utilizavam também papéis de diferentes tamanhos, tintas, pincéis, revistas, cola, 

tesoura, jornais e revistas, e 1 (uma) delas informou que utilizava todos os materiais 



 

 

97

sugeridos no questionário, porém destacou que não utilizava tinta porque o tempo 

era insuficiente, o espaço físico era  pequeno e  havia muitos alunos nas turmas. 

Com isso, percebe-se que as professoras estavam trabalhando com pouca 

diversidade de material e apenas com os sugeridos na questão do questionário, os 

mais tradicionais e de uso corrente em artes visuais. Nenhuma delas apontou o uso 

de outro material, mais alternativo, que tivesse descoberto ou inventado uma forma 

de usar, demonstrando que tudo ainda acontecia na esfera do usual.  

Referente à colocação de uma das professoras de que não utilizava tintas em 

função de, tempo e espaço restritos e, elevado número de alunos por turma e, ainda, 

considerando as falas informais das docentes durante os Encontros de Formação, 

percebe-se que nas séries/anos contempladas com este componente curricular, 

geralmente há apenas um período semanal de cinquenta minutos, o que, de fato, 

dificulta a realização de um trabalho pedagógico de melhor qualidade. 

Refletindo sobre isso, Barbosa (2002) diz que este encaminhamento 

equivocado pode estar ocorrendo em função de não estar explicitado na legislação 

(LDBEN nº 9.394/96) a obrigatoriedade do componente curricular Arte nos diversos 

níveis da Educação Básica. No caso do Ensino Médio, algumas instituições 

escolares ainda incluem atividades artísticas na disciplina de literatura, como um 

resquício da antiga lei de ensino (5.692/71). 

 Quanto aos recursos audiovisuais que são utilizados pelos professores em 

sala de aula, 2 (duas) professoras disseram que utilizavam apenas o retro-projetor, 

20 (vinte) dizem utilizar televisão, DVD e vídeo. Esta utilização de aparelhos 

audiovisuais poderia estar ocorrendo por existir no Núcleo Arte na Escola/São Borja, 

a DVDteca, um acervo de DVDs de diferentes artistas plásticos, disponibilizados 

através dos pólos de Arte na Escola, neste caso da Unijuí, os quais podiam ser 

emprestados para as professoras de Arte que estivessem cadastradas no referido 

pólo.  

 É importante considerar que, seja qual for o material pedagógico ou recurso 

audiovisual utilizado, o importante é que não se restrinja ao “fazer por fazer”, mas 

que se promova a ação reflexiva, despertando um olhar mais sensível sobre a 

formação em arte tanto do aluno como da professora, ressignificando saberes, 

colocando arte num lugar legitimado dentro do currículo escolar.  
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 Demo (2007), ainda sobre isto, afirma que podemos colocar vários 

equipamentos nas escolas como, computador, TV, DVD, antena parabólica e tantos 

outros, mas se o professor não souber utilizá-los adequadamente como meio para 

aprendizagem, estes em nada auxiliarão. “A tecnologia mais importante é o 

professor, que é insubstituível; assim, merece cuidados, apoio e oportunidades, para 

poder estudar e com isso estar bem preparado, acompanhando os tempos” (p. 11). 

Outra questão colocada foi referente à utilização de sala ambiente: 21 (vinte e 

uma) pesquisadas declararam que trabalhavam em salas de aula comum, e 6 (seis) 

delas descreveram da seguinte forma:  

 

Trabalho com arte na própria sala de aula, com as condições mínimas, pois 
muitas vezes se está trabalhando, chega a merenda e não se tem onde 
colocar os trabalhos que estão sendo produzidos e os materiais usados. 
 
Na própria sala de aula, gostaria muito que tivesse uma sala ambiente. 
 
Na sala de aula normal; é um sonho que eu gostaria de realizar antes de me 
aposentar: ter uma sala de arte. 
 
Na sala de aula e no pátio. 
 
Na sala de aula, sinceramente muito pequena. 
 
Trabalho na sala de aula, que possui pouco espaço. 

 

Apenas 1 (uma) das pesquisadas informou que possuía um laboratório de 

Arte, com amplas mesas, vídeo, pia com torneira, tintas, pincéis, etc... Segundo 

Iavelberg & Arslan (2006): “Um ateliê de arte bem montado deve oferecer um 

espaço propício para a criação” (p. 63). Ainda, dizem as autoras: “A organização do 

espaço tem que estar relacionada ao tipo de trabalho que se queira realizar: um 

espaço versátil, onde os alunos possam interagir com o local, trabalhar em 

diferentes conformações e agrupamentos” (p. 63).  

 Porém, percebe-se nas falas das docentes que a falta de um ambiente 

adequado é reclamação quase que unânime, somada a uma hora semanal dedicada 

ao ensino da  Arte. A falta de material disponível nas escolas, além do elevado 

número de estudantes em cada sala de aula, são fatores que contribuem para que 

as aulas de arte se realizem de forma precária, levando a concluir que o horizonte 

de qualidade desejado e proposto pelas Leis, bem como pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, não será atingido tão facilmente, nem a curto prazo. Seriam 

necessárias políticas complementares de intervenção governamental que 
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priorizassem todas as questões anteriores como condições mínimas de realização 

de um trabalho docente com qualidade neste componente curricular. 

  Outra questão fundamental para os professores no ensino da Arte nas 

escolas é dispor de bibliografia específica para o estudo da história da Arte. Então, 

perguntou-se sobre a possibilidade de utilização deste material pelas professoras 

nas aulas de arte: 18 (dezoito) das pesquisadas disseram que utilizam e apenas 8 

(oito) argumentaram: 

 
Para que as aulas possam ser bem fundamentadas, precisamos de livros de 
história da arte. 
 
Precisamos ter uma fundamentação teórica para nortear nosso trabalho em 
arte. 
 
Livros de história da arte embasa o trabalho, nos dá segurança. 
 
Metodologia adequada, com fundamentação adequada com livros de 
história da arte. 
 
Utilizo os livros de história da arte adquiridos pela SMEC64, que foram 
doados à escola. 
 
Conforme os encontros de Arte, vamos aplicando nas aulas, através dos 
livros de história da arte doados pela SMEC. 
 
Utilizo livros sempre que necessário e planejo as aulas com o que adquiro 
nos encontros de formação continuada do Projeto “Arte na Escola”. 

 

Outras 4 (quatro) professoras disseram que não utilizam material bibliográfico 

sobre História da Arte e apenas 2 (duas) justificaram com as seguintes colocações: 

 

Não possuo livros suficientes para fazê-lo. 
 
Procuro textos, poesias, músicas interessantes e adapto para aplicação.  
 

Segundo Iavelberg & Arslan (2006), “livros de arte quando bem utilizados, são 

fontes de conhecimentos fundamentais para as aulas de arte” (p. 29) Cabe ao 

professor a análise e seleção de livros para a pesquisa num recorte temático, na 

escolha dos conteúdos e das imagens.  

Foi possível verificar, com esta questão, que nem todas as pesquisadas 

utilizam livros de História da Arte. Acredita-se que as que utilizam, o fazem de 

acordo com o que foi estudado nos Encontros de Formação e que tenham tido o 

cuidado de não basear a reflexão apenas na biografia do artista, pois o fundamental, 
                                                 
64 SMEC: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
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segundo Iavelberg & Arslan (2006), “é estudar a conexão da biografia com as 

poéticas e imagens para aprofundar estudos” (p. 30). As demais professoras que 

dizem não utilizar supõe-se que seja por não terem conseguido avançar em termos 

conceituais do ensino da Arte como área do conhecimento, e que, portanto, ainda 

continuam desenvolvendo aulas valorizando práticas improvisadas e  

espontaneístas. 

Entende-se que há muitos aspectos que dificultam que o processo de 

formação continuada ocorra de forma plena, entre eles, as dificuldades 

socioeconômicas das professoras, a falta de tempo para a participação efetiva 

devido à excessiva carga horária de trabalho e, principalmente, a dificuldade em 

romper com o estabelecido em termos de ação pedagógica. No entanto, mesmo 

considerando essas dificuldades, é preciso aguçar a sensibilidade e vislumbrar 

possibilidades. 

Pensando nisto, outra questão colocada na pesquisa perguntava sobre a 

influência e/ou resultados da Formação Continuada através do projeto “Arte na 

Escola” recebida pelas professoras nas suas práticas em sala de aula. 

            Algumas professoras declararam no questionário que os Encontros de 

Formação Continuada têm possibilitado mudanças nas escolas; 9 (nove) delas 

disseram que aplicam os conhecimentos adquiridos em seus planejamentos e 

percebem a diferença nos resultados das produções dos alunos. As duas 

professoras com graduação em Educação Artística declararam que: 

 

Porque se aprende e se aprofunda estudos, é um momento de troca de 
experiências.   
 
A formação é fundamental como estímulo, aplicando aquilo que estudamos 
e aprendemos.       

 

 De acordo com estas falas, verifica-se que para elas também, mesmo com 

habilitação na área, os Encontros de Formação Continuada foram considerados 

como momentos importantes para adquirir, trocar e ampliar conhecimentos. Pode-se 

perceber que eram momentos privilegiados para as docentes, em que conseguiam  

dialogar, socializar conhecimentos e resgatar aprendizagens “adormecidas”, abrindo 

possibilidades de ouvir o outro e de construir novos conceitos. 

  As outras 11 (onze) pesquisadas dizem que: 
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Nas minhas aulas de hoje, percebo que mudou bastante; procuro ministrar 
as aulas de acordo com que estou aprendendo e os resultados estão sendo 
muito bons. 
 
Enriquecemos nossos conhecimentos a cada encontro, em relação à 
metodologia, conceitos e técnicas que ainda não conhecíamos. 
 
Percebo a influência nos alunos, no gosto e na participação de cada um, no 
envolvimento que têm no desenvolver das aulas e também na mudança 
ocorrida no ato de planejar a partir dessa formação. 
 

  Percebo na forma como os alunos aprendem. Eles gostam da aula de arte. 
Utilizei  muitas vezes os DVDs  que temos à nossa disposição através do 
núcleo Arte na Escola. 
 
Com certeza, aprendi a trabalhar e analisar a arte de uma forma diferente e 
com isso me sinto motivada para trabalhar com os alunos. 
 
Percebo a influência dos alunos no gosto e na participação de cada um, no 
envolvimento que tem no desenvolver de cada aula e também na mudança 
ocorrida no planejar a partir do curso. 
 
Com os encontros de formação aprendi a trabalhar com a disciplina de arte, 
utilizando a metodologia triangular que trouxe mais qualidade ao meu 
trabalho. 
 
Todo profissional que abraça a sua profissão, sempre está disposto a 
mudanças.  
 

   Eu e minha colega que participamos dos encontros, temos um espaço na 
escola para repassar aos demais colegas. Num destes dias, mostramos as 
fotos da Bienal, sobre arte contemporânea, e discutimos um pouco sobre 
isto. 
           

                            Porque o aluno encontra meios para desenvolver por conta própria a sua 
capacidade artística, deixando de lado os estereótipos. 

 
  A influência está no meu interesse em trabalhar com os alunos aquilo que 

estudamos nos encontros. Trabalhei com a proposta triangular, às vezes 
conseguimos trabalhar de forma interdisciplinar.  

  

 Considerando as fragilidades destas professoras, devido especialmente à 

habilitação em outras áreas de conhecimento, cabe salientar que buscavam, nos 

Encontros de Formação Continuada, momentos para adquirir conhecimentos 

teóricos, bem como construir experiências significativas, tentando entender o que de 

fato significa ensinar Arte na escola e qual deve ser a postura docente frente às 

atuais demandas da sociedade contemporânea. 

Neste sentido, refletindo sobre as respostas, bem como sobre seus relatos 

durante os Encontros de Formação, foi possível verificar o entusiasmo por seu 

trabalho, e que, segundo elas, houve mudanças significativas, verificadas através da 

produção de seus alunos.  
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É nesta perspectiva que o projeto “Arte na Escola” pensa suas ações: como 

forma de contribuir significativamente através da qualificação de seus integrantes, se 

propondo a pensar junto com o professor, possibilitando  embasamento sobre o ensino 

e a aprendizagem de Arte, reavaliando seus conteúdos, reorientando suas práticas e, 

dessa forma, colaborando com a escola e, consequentemente com o aluno. Para 

confirmar esta idéia, afirma Demo (2007): “O professor precisa estudar a fundo e estar 

sempre estudando profissionalmente”, e ainda “todo esforço do professor só faz 

sentido se o aluno aprender melhor” (p. 12).  

Outra questão da pesquisa foi a eficácia ou não dos Encontros de Formação 

Continuada para suprir a falta de formação específica em Arte para os professores que 

atuavam na área. Dentre as pesquisadas, 8 (oito) declararam que estes encontros 

eram suficientes para preencher a falta de formação e apenas 6 (seis) justificaram: 

 
O material recebido é muito bom; além disso, todos sabem que não 
devemos ficar só com o que recebemos, cada professor deve buscar, ler e 
estudar mais. 
 
Em cada encontro aprendemos muito e passamos isso para nossos alunos. 
 
O tempo é bem planejado e utilizado. 
 
São suficientes, pois é só o professor procurar mais conhecimentos, após o 
incentivo dos encontros de formação. 
 
Dá-nos embasamento teórico importante para o trabalho em arte e o resto 
fica a cargo de cada professor. 
 
Se os participantes se interessarem e buscarem o conhecimento, com 
certeza o trabalho terá grandes frutos e os alunos serão os grandes 
beneficiados.  

 

 Dessa forma, entende-se que a formação continuada precisa ter a intenção 

de contribuir para que o professor possa assumir com mais segurança o processo 

educativo, conhecendo metodologias e procedimentos adequados à área em que 

atua, a fim de realizar um trabalho pedagógico de melhor qualidade. Portanto, a 

formação continuada deve ir ao encontro às suas necessidades frente ao processo 

ensino-aprendizagem. 

Repensar as práticas cotidianas e refletir sobre o que se realiza é um 

processo de reconstrução da experiência que possibilita conhecimento mútuo e 

vinculado entre os pares, entre o coletivo e a instituição, o que é fundamental no 

processo identitário em profissionalização continuada (Pimenta & Anastasiou, 2008, 

p. 115). 
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De acordo com Lima (2007), a formação continuada: 

 

[...] tem como finalidade, a construção de capacidades necessárias a um 
professor que pense sobre sua prática, que tenha consciência de seu papel 
social, que tome decisões pedagógicas em busca da construção de sua 
autonomia e dos conhecimentos necessários ao avanço qualitativo da 
aprendizagem e ao sucesso de seus alunos (p. 126). 

 

Outras professoras colocaram que esses encontros eram “suficientes em 

parte” e algumas delas justificaram afirmando que:  

 
Deveria haver mais encontros durante o ano, pois muitos professores não 
possuem formação. 
 
Poderiam acontecer mais vezes no ano, dando-nos mais segurança nas 
atividades de sala de aula. 
 
Seria mais interessante uma formação específica ou pós-graduação na 
área, mas demanda recursos próprios e adequação de tempo. 
 
Tudo depende da busca pessoal de cada um, o professor precisa aplicar 
aquilo que aprendeu nos encontros. 
 
Muitas não continuam, vêm esporadicamente, isso dificulta o trabalho de 
formação. 
 
O professor precisa aplicar o que ouviu nos encontros. 
 
É muita coisa para aprender e um encontro mensal pode ser insuficiente pra 
uma formação mais ampla. 

 

Nas falas das pesquisadas, é perceptível que muitas delas valorizam os 

Encontros de Formação Continuada como momentos ou meio pelo qual ocorria a 

qualificação. No entanto, revelam que seria necessário um maior número de 

encontros, justamente pela falta de uma formação inicial neste componente 

curricular. 

Uma delas disse que seria fundamental uma formação específica em nível de 

graduação ou pós-graduação, pois não tinham conhecimentos em relação às 

funções e aos objetivos da Arte, e possuíam bagagem teórica sobre outro 

componente curricular, o que dificultava uma ação docente consistente e coerente 

com este componente curricular. Para Pimenta & Anastasiou (2008), é na graduação 

que  

 
são definidos os objetivos, os conceitos de profissional e profissão, os 
conteúdos específicos, o ideal a ser construído, os objetivos sociais, a 
regulamentação profissional, o código de ética, o reconhecimento social e a 
participação nas entidades de classe (p. 106). 
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Lorenzoni (2004) também comenta:  

 

Pensar que o educador especialista em artes poderia, melhor ainda, 
deveria, com mais propriedade, ter condições de conduzir o educando a ter 
maior compreensão e estabelecer conexões e relacionamentos entre as 
linguagens da arte (p. 231). 

 

Outras docentes, nesta pesquisa, enfocaram que, além dos Encontros de 

Formação, seria também necessária uma busca pessoal constante do docente para 

uma melhor atuação em sala de aula:  

 

Penso que além dos encontros os professores devem ‘correr atrás’, adquirir 
conhecimentos, ler, estudar e inovar. 
 
Os encontros são ótimos, mas não são suficientes. Penso que cada um 
deva procurar por si, mais conhecimentos. 
 

 Assim, em relação à importância da permanente busca docente por 

conhecimentos, sugerida por algumas professoras pesquisadas, faz-se uso das 

palavras de Perrenould65 (2001): “o principal recurso do professor é a postura 

reflexiva, a sua capacidade de observar, de regular, de inovar, de aprender com o 

outro, com os alunos, com a experiência” (p. 3). 

O professor precisa buscar constantemente formas de ampliar os 

conhecimentos, sendo um docente reflexivo. Assim, é preciso levar em conta que a 

pesquisa é fundamental na dinâmica profissional, pois compreende os processos 

possíveis em que se aprende, desde um olhar mais minucioso em relação à 

educação, como também a reflexão sobre a prática efetiva de sala de aula, até a 

pesquisa teórica, que deve ser uma constante na atuação de um professor reflexivo. 

Neste sentido, Machado66 (2002) afirma:  

 
[...] para aprender é preciso se desapegar do conhecido, o que não significa 
fazer tábua rasa, apagar, jogar fora, o que se sabe. É necessário saber 
escolher, dentro da experiência-bagagem o que pode ser aproveitável para 
a invenção do presente. Saber escolher é saber aprender a aprender: definir 
critérios, encontrar pontos de referência, visualizar contextos, perceber 
relações entre diferentes ordens de dados (p. 176). 

    

                                                 
65 Philippe Perrenoud, sociólogo suíço, doutor em Sociologia e Antropologia. É referência essencial 

para os educadores em virtude de suas ideias pioneiras sobre a profissionalização de professores 
e a avaliação de alunos.  

66 Regina Stela Barcelos Machado possui Mestrado em Educational Theater – New York University 
(1981) e doutorado em Arte e Educação pela USP (1989).  
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Por outro lado, também é preciso considerar as respostas de algumas 

docentes que, apesar da participação assídua nos Encontros de Formação, deram a 

entender que suas ações continuam sem muitas alterações, o que supostamente 

pode ser comprovado com as falas abaixo: 

 

Ainda observo colegas trabalhando com cópias, acho que elas não têm 
culpa, afinal cursos como esse, tivemos por pouco tempo para nos 
desfazermos de ideias e práticas que ‘podam’ a criatividade de nosso aluno. 
 
Ainda não está acontecendo nada porque temos alguns colegas que não 
querem mudar.  
 

 Assim, parece que algumas docentes não possuem o entendimento de que, 

tratar a Arte como área de conhecimento é condição indispensável para se atuar 

com este componente curricular. Para complementar esta questão, foi solicitado que 

as professoras relatassem uma prática pedagógica no ensino da Arte em que 

acreditassem ter alcançado bons resultados. Vejamos o que disseram 3 (três) 

professoras: a primeira continuava com a preocupação nas “técnicas e materiais”, 

inteiramente descontextualizadas; a segunda e a terceira trabalhando com a “livre 

expressão” e ainda ligadas às “datas comemorativas”. 

  

Todas as aulas de arte são prazerosas e obtenho ótimos resultados; as 
crianças ficam entusiasmadas com as novas descobertas, com os efeitos 
que os materiais causam após serem trabalhadas nas técnicas. Uma 
técnica que causou muita admiração e deu ‘asas à imaginação’ de meus 
educandos do 1º ano do ensino fundamental foi a do barbante com tintas. 
 
Colocar nas mãos dos alunos vários materiais e pedi r para que eles 
criassem o que quisessem . Foi fantástico, pois no começo parecia 
bagunça, mas ao final saíram trabalhos lindos. 
 
No dia do meio ambiente  trabalhei com a música “Que mundo é esse?” 
onde os alunos interpretaram a música, relacionando-a com o mundo em 
que vivemos. 
 

Observando as falas é possível perceber que algumas das pesquisadas não 

conseguiram ainda entender que a Arte na escola hoje não pode mais ser encarada 

como “atividade educativa”, mas sim como componente curricular, com conteúdos 

específicos, pois desenvolvem a “livre expressão” ou a “técnica pela técnica”, sem 

fundamentação teórica ou contextualização. O que se observa, então, é a enorme 

dificuldade das docentes em unir teoria à prática, pois algumas docentes frequentam 

os encontros, estudam, escutam, discutem, porém, na escola, a rotina continua 

quase sempre a mesma. 
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Entende-se que escola é o primeiro espaço formal onde se dá o 

desenvolvimento de cidadãos. Assim, é nela que deve acontecer o contato 

sistematizado com o universo artístico e suas linguagens, orientado por profissionais 

habilitados nas diferentes linguagens da arte. 

 Também se apresenta 6 (seis) relatos de experiências realizadas pelas 

pesquisadas a partir de estudos com o “artista local”, Rossini Rodrigues. Verifica-se, 

nas falas a valorização desta prática, pois tiveram a oportunidade de conhecer “o 

artista, bem como a arte local”, o que, normalmente, não é comum nos espaços 

escolares, como ensina Lorenzoni (2004):  

 

[...] mesmo quando na própria cidade existem artistas que poderiam 
aproximar-se da escola para divulgarem seu trabalho, não só nas artes 
visuais, mas também na música, na dança e no teatro. Eles não têm a 
oportunidade de levarem suas produções até lá. Não incorporamos ainda, 
em nossa cultura, o interesse e a valorização da arte local (p. 234). 
 
Gostei muito de ter trabalhado com argila em 2007, após o encontro de 
formação continuada em que conhecemos Rossini Rodrigues, um escultor 
de São Borja. Rossini também visitou a turma e trabalhou com os meus 
alunos. 
 
O trabalho realizado com argila com os alunos teve um ótimo resultado, 
estudamos a história de Rossini Rodrigues e as crianças fizeram seus 
trabalhos. 
 
Trabalhei muito com releitura de diferentes obras, pesquisávamos na 
biblioteca sobre os artistas. Foi muito gratificante ver a alegria dos alunos ao 
ver seus trabalhos prontos.  
 
Eu acho que todos os trabalhos que realizei com eles foram ótimos, de 
todos tiramos algo de bom. Mas, uma coisa que posso relatar rapidamente 
foi o trabalho realizado com meus alunos da pré-escola com argila. Para 
motivá-los a produzir contei a historinha: “A Panelinha Encantada”. Eles 
fizeram os personagens, os objetos e até o cenário da história com argila. 
Foi muito bom. 
 
Ao trabalhar com composições (músicas e poesias) de Aparício Silva Rillo67, 
trabalhei com a professora de português. Fizemos um levantamento de 
quanto Aparício gostava de falar de São Borja, sobre o rio Uruguai, sobre a 
pesca e os pescadores. Depois os alunos fizeram uma poesia, baseada em 
poesias escritas por Aparício. Aproveitei e trabalhei também com a obra “Os 
pescadores”, de Di Cavalcanti. 
 
Montagem de uma pequena peça teatral, sobre o combate à Dengue, onde 
os próprios alunos criaram o texto, confeccionaram o cenário e organizaram 
as falas dos personagens por iniciativa própria. 

                                                 
67 Aparício Silva Rillo é um poeta, folclorista e escritor brasileiro Apesar de nascido em Porto Alegre, 

fixou residência em São Borja. Publicou artigos e ensaios na imprensa, livros de contos e de 
poesia e peças de teatro. Autor de Literatura de Latrina, sobre frases escritas nos sanitários das 
cidades gaúcha.Escreveu diversas músicas em parceria com Luís Carlos Borges e Mário Barbará 
Dornelles. 
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 As experiências citadas acima apresentam idéias que parecem ser familiares 

às pesquisadas, parecem fazer parte de práticas já incorporadas, revelando a 

importância de suas experiências, como momentos significativos, pois foi uma 

conquista tanto no ato de aprender como de ensinar enquanto professoras, os quais 

foram provocando novos olhares sobre o ensino da Arte e que ambos, docentes e 

discentes, tiveram a oportunidade de desenvolver suas capacidades para apreciar, 

conhecer, pensar e fazer Arte.  

 Em relação às experiências realizadas por estas docentes, tanto durante os 

encontros de formação como em sala de aula, estas podem tornar-se referenciais de 

superação, pois problemas e dificuldades encontram-se em cada escola, com cada 

professor; todos possuem suas singularidades que, muitas vezes, são comuns. Mas, 

o importante é enfrentar estes empecilhos no sentido de avançar e buscar novas 

formas de atuação que venham em benefício tanto para o aluno, que é o centro do 

processo ensino-aprendizagem, como também para o profissional, que precisa estar 

seguro no “ofício” de ser professor. 

 Assim, é preciso considerar que um professor não precisa ser “exímio 

conhecedor de Arte”, mas sim tornar-se um docente em constante busca de 

informações e conceitos, com o objetivo de desenvolver atitudes fundamentais para 

o processo de criação de seus alunos; descobrir-se como ator responsável com 

papel fundamental de intervenção no processo ensino e aprendizagem em Arte, 

constituindo espaços e criando situações para que os estudantes possam exercitar a 

liberdade para criar com prazer, demonstrando sobretudo, conhecimentos. 

Também se apresenta outras 11 (onze) falas das pesquisadas, que 

comentam atividades realizadas que podem servir para análise de práticas em sala 

de aula: 

 

Trabalhei com a vida e obra de Cândido Portinari, enfatizando o tema 
infância onde se promoveu uma exposição oral de suas brincadeiras 
preferidas. Foram realizadas várias tarefas envolvendo as obras, quase 
todas no pátio da escola. Eles adoraram, mas o que mais se destacou foi a 
questão da infância humilde que ele teve (bola feita com bexiga de boi), 
desenhos no papel de embrulho, e a questão do artista não ter como colori-
los. Os alunos se identificaram com a vida do artista. Foi muito gratificante. 
 
Foi muito bom quando eu e minha colega participamos do encontro de 
formação, sobre Proposta Triangular; planejamos juntar a 6ª série com a 7ª 
série e, durante a tarde, aplicamos o que aprendemos com os alunos. 
Confesso ter sido essa uma das melhores aulas. Nós não vimos o tempo 
passar. Eles esbanjaram sua criatividade, seu lado artístico. No outro dia 
queriam estudar juntos novamente. 
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Fizemos uma leitura do “Farol” de Anita Malfatti. Trabalhei com o 
modernismo e depois com as obras e a vida de Anita Malfatti, e depois 
realizamos releituras. Os alunos foram divididos em grupos, que criaram 
obras com diferentes materiais, todos em grandes suportes, utilizando 
papelão, tintas, pincéis, barbante, cereais, papéis coloridos e outros...  
 
Este ano realizamos um projeto sobre o meio ambiente e trabalhamos de 
forma interdisciplinar com português e ciências. Trabalhei com Portinari, 
Tarsila do Amaral e Krajcberg. Trouxemos para a escola muitos materiais, 
principalmente sucatas, pois os alunos simplesmente não trazem. 
Conseguimos bons resultados, os alunos demonstraram muita criatividade 
nas atividades artísticas. 
 
Achei muito interessante quando trabalhei com o artista plástico Alfredo 
Volpi: os estudantes fizeram trabalhos maravilhosos com ângulos, círculos e 
bandeirinhas, retas, losangos, etc. Trabalhei com minha colega de estudos 
sociais durante todo mês de junho, só usando obras e a biografia de Volpi. 
 
Realizamos uma mostra de Arte com o ensino médio. Cada grupo trabalhou 
com um dos artistas plásticos estudados e produziu uma releitura e 
colocamos à apreciação dos demais colegas. 
 
Todos os trabalhos de releitura foram interessantes. Os alunos gostavam 
muito de ouvir as histórias dos artistas plásticos, conhecer suas obras e 
depois realizar seus trabalhos. 
 
O trabalho foi com alunos do ensino médio. Não foi muito fácil, mas, realizei 
um trabalho com o material que recebemos sobre a Bienal, arte 
contemporânea. Cada um escolheu uma obra e tentou estudar sobre o que 
tratava a obra, a história do artista e produzir um trabalho. Saíram vários 
trabalhos que foram expostos na escola. 
 
Quando trabalhei com a 7ª e a 8ª séries, primeiro fizemos uma observação 
da poesia “Canção do Exílio” e depois fizemos uma releitura dos quadros de 
Tarsila do Amaral em que retrata aspectos do Brasil. Após, refizemos a 
poesia e a ilustramos de acordo com a poesia construída. Foi exposta e 
debatida em grupo, sobre o nosso país, atualmente e em tempos passados. 
Concluímos que foi um trabalho gratificante e muito bonito em que o grupo 
trabalhou e ambas as partes se doaram plenamente. 
O trabalho realizado com meus alunos com releituras teve um ótimo 
resultado, quando foram criados trabalhos de releitura muito significativos 
sobre artistas como: Portinari, Anita Malfatti e outros, que serão expostos na 
feira de trabalhos realizada pela escola.  
 
Fiz um trabalho sobre o corpo humano: cada aluno imprimiu numa folha 
seus pés e suas mãos com tinta, eles mediram, analisaram as formas e 
tipos de mãos e pés, depois recortaram e as formas foram dispostas em 
diversos lugares da escola, e os passantes, ao som de uma música, 
deveriam caminhar colocando pé no pé, mãos nas mãos. Após isso, 
montaram-se trabalhos utilizando estas formas. 
 

 É possível notar que, apesar das dificuldades encontradas pelas docentes, 

mesmo com suas limitações, algumas não desistem; parecem estar comprometidas 

com o que fazem, pois quando relatam suas práticas, revelam em seu fazer, a sua 

forma de pensar, seus saberes em relação à Arte. De certa forma, demonstram 

aquilo que conseguiram (re)significar e construir como conhecimento, a partir dos 
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Encontros de Formação Continuada, as quais foram tecendo suas ações, na 

perspectiva de constituir-se profissionais com mais propriedade no fazer 

pedagógico. 

 Verifica-se nos depoimentos que as pesquisadas tentam trabalhar a Proposta 

Triangular utilizando a História da Arte, realizando leituras de imagens e parece que 

conseguiram trazer para o cotidiano escolar, aquilo que antes dos encontros de 

formação não se fazia presente. Apesar de muitos “ensaios e receios” começam a 

promover práticas significativas que contextualizam o fazer artístico. No entanto, em 

algumas falas se observa também a preocupação com os materiais como forma de 

desenvolver “atividades artísticas e a criatividade”, nas quais não ficam claros seus 

objetivos e a forma como é encaminhado o trabalho, podendo assim se suspeitar de 

um trabalho tradicional. 

 Mas, considerando que para estas docentes foram as primeiras experiências 

realizadas depois de muito tempo em que suas práticas centravam-se na livre 

expressão, nas atividades artísticas sem propósitos definidos, podendo-se dizer  

ainda  “sem rumo certo”, conclui-se que as mudanças são possíveis; que estudos,  

discussões e orientações podem fazer a diferença, podem contribuir para que os 

profissionais da educação ampliem seus conhecimentos e melhorem suas práticas 

no cotidiano da sala de aula. 

 Ainda, nos depoimentos destas docentes, verifica-se, sem dúvida, que as 

atividades realizadas a partir de Volpi, Portinari ou Tarsila do Amaral e tantos outros 

que são citados nas falas, contribuíram significativamente para a formação de novos 

conceitos, através da mediação das docentes, pois o fato de trazer para dentro da 

escola reproduções de obras e “não fazer por fazer” arte, o resultado foi a 

construção de novos conhecimentos, desenvolvimento da sensibilidade e a 

possibilidade de novas leituras de mundo. 

 Sobre isto afirma Lorenzoni (2004): ”a arte pode ser ensinada. Ela é 

constituída de um sistema de signos e articulada por uma sintaxe própria que exige 

estudos sobre os mecanismos de percepção, da imaginação criadora e da 

sensibilidade” (p. 189). 

 Ainda, considerando o fazer pedagógico, passa-se a 2 (dois) depoimentos 

das pesquisadas habilitadas no curso de Educação Artística:  
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Para minha própria surpresa, consegui, trabalhar com arte contemporânea. 
Foi muito gratificante, conseguimos sair dos suportes convencionais, como 
folha de ofício, cartolina, bem como do espaço da sala de aula; fizemos uma 
instalação no pátio da escola, que lá permaneceu por um mês. 
 
“Pescadores” do artista plástico Di Cavalcanti, contextualizando com o rio 
Uruguai, que faz parte de nosso município. Alfredo Volpi - festas juninas – 
folclore e Mondrian – cores e formas geométricas. 

 

 Estes relatos comprovam que é preciso estar em constante estudo, em 

permanente formação, pois para estas docentes, o processo de entendimento e de 

apropriação de conhecimentos foi facilitado por saberes anteriores, pois já possuíam 

uma vivência ao que deveria, de fato, ser trabalhado no ensino da Arte. E também, é 

importante destacar que, mesmo elas, enquanto docentes habilitadas, possuíam um 

certo distanciamento da Arte Contemporânea como conteúdo a ser trabalhado, 

afirmando que foi só após os encontros que conseguiram superar a defasagem e 

trabalhar com este período histórico da arte.  

 Sabe-se que isso não ocorre apenas neste local, mas a Arte Contemporânea 

raramente marca presença no currículo escolar, muitas vezes só aparece para ser 

trabalhada durante os períodos em que ocorrem as Bienais de Arte no país.  

           É preciso considerar também as professoras habilitadas participantes que 

contribuíam muito com o grupo, nos relatos, nas trocas de experiências, na motiva-

ção às demais para buscar por maiores conhecimentos, bem como pela conquista 

de espaço dentro da escola para que se tornassem verdadeiras docentes de arte e 

não simples “faz tudo dentro da escola” e ainda, o incentivo que davam pela busca 

por um curso de graduação específico neste componente curricular. 

 Verifica-se, através dos relatos das docentes, o entusiasmo e a alegria pelo 

trabalho realizado, levando a crer que, de fato, construíram-se conhecimentos, os 

quais foram produzidos coletivamente pelo grupo e também na escola durante a 

prática junto aos alunos, se instalando um processo dialético de aprender e de 

ensinar. 

 É na busca pelo conhecimento que o docente constrói e reconstrói seu fazer, 

encontrando novas alternativas e era isso que se sentia a cada momento de estudo, 

numa constante busca, num “querer aprender sempre mais”.  

 Assim, confirmou-se que a formação continuada é uma necessidade dos 

profissionais da educação, mas não como momentos estanques da prática ou como 

atualização de algumas horas, mas são ações que devem fazer parte de um 
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processo permanente, como é o caso do projeto “Arte na Escola”, que acontece no 

exercício da profissão, “é capacitação/formação que se constrói coletivamente em 

serviço, que faz da prática o seu objeto de conhecimento e de transformação” (Lima, 

2007, p. 123-124). 

 Foram muitas as análises e considerações realizadas durante esta pesquisa, 

mas é importante considerar que uma pesquisa qualitativa, como é o caso específico 

deste estudo, revela uma interpretação que não é única, mas deixa aberta a 

possibilidade de que outras possam surgir. A riqueza está em revelar cenas do 

cotidiano escolar, o que pode ser realizado pelo repensar das práticas, pela análise 

dos dados obtidos e pela exploração do referencial teórico que dá suporte e 

sustentação à pesquisa. 

 Espera-se que, com esta investigação, tenham se revelado alguns saberes e 

práticas das professoras de Arte das escolas no município de São Borja e, com isso, 

contribuído para disseminar novas concepções sobre este ensino e para a promoção 

de melhoria nas propostas educacionais em sala de aula. Também, que se tenha 

contribuído para o incentivo aos estudos continuados através do projeto “Arte na 

Escola”, considerando que o docente que faz um investimento na própria formação 

amplia seus saberes e os saberes do outro, possibilitando que novos conhecimentos 

se construam.  
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Trabalhos de alunos dos professores que frequentavam os Encontros do projeto “Arte na Escola”. 
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 A questão que orientou esta pesquisa foram as inquietações pessoais 

surgidas ao observar, na maioria das escolas do município de São Borja, o elevado 

número de professores atuando sem habilitação específica no componente curricular 

Arte. Na contemporaneidade, o ensino de arte exige a construção de novos 

conceitos que fundamentam esta área de conhecimento e, entre eles, inclui-se o 

repensar do papel dos professores, pois para praticar este ensino, é necessário 

possuir domínio de conhecimentos específicos a respeito da arte, para que se tenha 

condições de articular conteúdos, recursos e técnicas artísticas em sala de aula. 

Neste sentido, a qualidade deste ensino passa pela adequada formação dos 

professores. Assim, é fundamental a formação continuada que não deve ser vista 

apenas como uma atualização, um treinamento ou ainda uma capacitação para a 

compensação de deficiências da formação inicial. A formação continuada exige um 

grande esforço de reflexão teórica e crítica sobre as práticas correntes, na busca da 

construção permanente de uma identidade pessoal e profissional em íntima 

interação.  

Considerando a questão, existe em nível nacional, o Projeto de Formação 

Continuada “Arte na Escola”, que  tem como objetivo qualificar o ensino da arte no 

país por meio de formação continuada de  professores. A Rede Arte na Escola reúne 

esforços a fim de disponibilizar materiais, oportunizar a formação de grupos de 

estudo e discussão e oferecer assessorias e intercâmbios, com vistas a sistematizar 

e disseminar conhecimentos e práticas relacionadas à educação em arte.  

O projeto “Arte na Escola”, Pólo Unijuí/Núcleo de São Borja, o qual foi objeto 

desta pesquisa, coordenado pela autora desta dissertação, propiciou encontros 

mensais em que eram discutidas, avaliadas e redimensionadas as práticas no 

ensino da Arte nas escolas, possibilitando às professoras uma reflexão sobre suas 

situações e ações, suas realidades, potencialidades e limites, favorecendo o 

desenvolvimento intelectual e profissional, através de fundamentação teórica, 

desafiando-as para operar mudanças qualitativas no exercício da docência. Devido, 

principalmente à falta de habilitação específica ou à existência da habilitação 

polivalente das professoras, o que mais se observava nas escolas era a Arte 

estando a serviço da comemoração das festas, da produção de presentes ou 

decorações estereotipadas, ou, quando muito, aplicada como livre expressão. 

Percebeu-se que as docentes estavam despreparadas para trabalhar com este 
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componente curricular, distorcendo, ainda que sem saber, as propostas 

metodológicas adequadas a esse ensino.  

O objeto da presente pesquisa foi então, avaliar como e se  os encontros de 

Formação Continuada, por meio do Projeto “Arte na Escola”, Núcleo São Borja, 

teriam contribuído ou não para as necessárias mudanças nas práticas pedagógicas 

nas escolas, visando uma educação em Arte que tivesse compromisso com a 

democratização dos saberes artísticos. 

Assim, o presente estudo propôs-se a investigar o processo de ensinar e 

aprender Arte a partir da década de 70, estabelecendo vínculos com o que ocorreu 

no final dos anos 40, momento em que as escolas oficiais brasileiras começaram a 

valorizar o ensino da Arte, descobrindo a arte-infantil, passando a ter como objetivo 

desenvolver a criatividade e a livre expressão. Naquela época, o Brasil, através 

principalmente do artista plástico Augusto Rodrigues, fundador da Escolinha de Arte 

do Brasil, tomava contato com autores estrangeiros que formularam princípios 

inovadores para o ensino da arte. Estes princípios desencadearam o “Movimento da 

Educação através da Arte”, fundamentado nas ideias do filósofo Inglês Herbert 

Read, em sua obra “Educação através da arte”, que propunha a Arte como base da 

educação. Este movimento foi influenciado também pelo trabalho de Victor 

Lowenfeld, que acreditava na capacidade criadora e na auto-expressão,   

valorizando a produção criadora da criança, propondo que o importante era deixar a 

criança fazer arte, porém sem  nenhuma intervenção por parte do  professor. Esta 

ação conduziu a práticas indiscriminadas do “deixar fazer”, onde não cabia mais ao 

professor ensinar; a criança deveria produzir livremente, sem sua interferência. 

Com a Lei n. 5.692/71, chamada de Lei da Reforma do Ensino, instituiu-se  a 

obrigatoriedade do ensino da Arte nas instituições, o qual era designado como 

Educação Artística, com um ensino caracterizado por ações não planejadas, na qual 

as atividades eram apenas para preencher os horários, pois as aulas eram 

ministradas por professores de quaisquer outras áreas do conhecimento que não 

conheciam o verdadeiro significado da Arte na educação. Qualquer conteúdo era 

baseado no fazer artístico, contribuindo para relegar as aulas de Arte a um lugar 

subalterno nas instituições escolares.  

 É importante entender que nem a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), na qual a Arte passa a ser considerada 

“componente curricular obrigatório” nas escolas brasileiras em todos os níveis da 
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educação básica, como está registrado no artigo 26, § 2º da referida Lei68, tornaram 

possível promover mudanças signficativas neste  ensino, pois a grande maioria dos 

professores não estava preparada para enfrentar este desafio, uma vez que não 

possuía formação específica. 

Também em 1997, em decorrência da citada LDBEN, o Ministério da 

Educação e Desporto editou os “Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCNs), os 

quais deveriam servir como subsídios e apoio pedagógico ao trabalho dos 

professores das escolas públicas brasileiras nas diferentes disciplinas, visando   

promover e garantir  a qualidade de ensino básico no país (Brasil, MEC, 1998). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a Arte desempenha, na 

escola, função tão importante quanto à dos outros componentes curriculares e, 

apesar de estar relacionada com todas as demais áreas, tem suas especificidades e 

deve ser tratada como área de conhecimento. Também a divulgação destes PCNs 

entre todos os professores do país não mudou a realidade em relação a este ensino, 

pois  para colocá-lo em prática seriam necessários professores habilitados em cada 

uma das diferentes linguagens artísticas, ao contrário de como está hoje o sistema 

educacional brasileiro, em que o professor continua atuando de forma polivalente, 

pois quando e “se” foi formado, recebeu informações superficiais sobre todas as 

linguagens artísticas em um muito reduzido espaço de tempo. 

 Assim, o presente estudo mostrou que, há muito tempo, o ensino da Arte nas 

instituições escolares enfrenta grandes dificuldades em muitos aspectos, dentre 

elas: as Leis por si só não garantem um ensino de qualidade: há falta de professores 

habilitados e quando existem, estes trabalham de forma polivalente, 

desconsiderando que cada linguagem artística possui conhecimentos/conceitos 

específicos a serem ensinados e que estes são fundamentais para a formação 

integral do indivíduo. Há uma forte ênfase ainda no fazer artístico, valorizando a livre 

expressão, a utilização de estereótipos, conduzindo a um ensino descontextuali-

zado, traduzindo-se na generalizada pouca valorização deste componente curricular. 

Estes tipos de concepções e práticas não possibilitam o verdadeiro conhecimento 

estético e artístico e nem possibilitam o acesso ao conhecimento do patrimônio 

artístico e cultural da humanidade, do país e de suas regionalidades. 

                                                 
68  Artigo 26, § 2º da Lei nº 9.394/96: “O ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório, 

nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos”. 
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 Entendendo a complexidade de todas estas questões a serem enfrentadas, e 

considerando que a grande maioria dos participantes não possuía habilitação 

específica em Arte, buscou-se desencadear, nos Encontros de Formação 

Continuada em São Borja, processos de conscientização em que as necessárias 

mudanças nesta difícil realidade pudessem ocorrer, ainda que de forma lenta e 

gradativa. Foi necessário partir de conceitos que se acreditava serem prioritários, 

básicos e essenciais e que surgissem do interesse e das necessidades das 

professoras.  

 Tinha-se sempre a consciência que era longa a caminhada a ser trilhada e 

que muitos entraves seriam encontrados, porém foram vários os avanços 

alcançados. Primeiramente, tentou-se promover uma ruptura com visões pré-

concebidas acerca do ensino da Arte, que o consideram como componente 

curricular inferior “aos demais” ou uma disciplina onde “se produzem trabalhinhos”, 

ou romper com a visão do professor como “decorador da escola”, principalmente na 

celebração das datas comemorativas, que eram uma constante nas escolas das 

professoras antes de participarem dos Encontros de Formação Continuada.  

Por outro lado, nos encontros e nesta pesquisa, deparou-se com professoras 

persistentes, compromissadas com o ensino de Arte, que buscaram aprimorar suas 

ações dia-a-dia, enfrentando os problemas da sala de aula e da escola, que 

procuraram contribuir para que o componente curricular Arte fosse garantido como 

área do conhecimento, e não mais como simples atividade. Mas, também algumas 

(poucas) professoras não conseguiram construir uma atitude pedagógica embasada 

em fundamentos teóricos para o ensino da Arte, compreendendo a sua especificidade 

e, desta forma, percebeu-se, conforme dados da pesquisa, que suas práticas 

permaneceram praticamente as mesmas. No entanto, é importante salientar que as 

diferenças pessoais de entendimento, os obstáculos encontrados no cotidiano escolar, 

bem como as resistências pessoais em termos de mudanças, interferem 

significativamente nas ações pedagógicas dos docentes.  

 Reconhecia-se o esforço de muitas docentes para que se efetivasse na 

escola aquilo que era estudado e discutido nos encontros como o primeiro passo 

para promover as mudanças necessárias: de concepções, de posturas e de práticas 

metodológicas, pois apresentaram interesse e motivação. Assim, se ampliaram as 

concepções e os conceitos em relação ao ensino da Arte neste grupo, o que levou a 

mudanças nas práticas pedagógicas. Uma delas foi o de diminuir significativamente 
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a utilização dos estereótipos, confirmado tanto durante a pesquisa, bem como nas 

mostras de trabalhos produzidos pelos alunos das docentes participantes dos 

encontros.   

Outra questão fundamental foi a recepção pelas professoras da Proposta 

Triangular que tem por premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação 

da obra de arte e sua contextualização histórica. E ainda, a constatação da 

utilização da Proposta Triangular, associada à interdisciplinaridade que algumas 

docentes disseram utilizar. Buscou-se durante os encontros que compreendessem 

que é possível romper com as fragmentações e hierarquizações dentro da escola, 

na atuação profissional, conhecimento este que a grande maioria das docentes já 

possuía, pois eram habilitadas em diferentes cursos de graduação.  

E ainda, refletindo sobre as práticas, percebeu-se que a formação continuada 

precisa partir do resgate de experiências das docentes, de seus conhecimentos 

prévios, para então entender suas dificuldades e necessidades, e que o processo 

ensino-aprendizagem em Arte precisa estar voltado à realidade local dos 

estudantes. Agindo desta forma foi possível um planejamento de formação que 

considerou cada profissional dentro de suas possibilidades, no seu ritmo e no seu 

tempo, o que, de certa forma, conduziu e comprometeu as professoras com as 

mudanças necessárias nas ações pedagógicas.  

 Desta forma, certificou-se da importância da Formação Continuada oferecida 

pelo projeto “Arte na Escola”, como veículo de construção da fundamentação teórica 

em Arte tanto para as docentes que não possuíam habilitação neste componente 

curricular, bem como para as 2 (duas) que já possuíam. Entende-se que os 

momentos de estudos e as vivências artísticas proporcionadas serviram como 

espaços político-pedagógicos para reflexão, aprendizado e troca de experiências. 

Além disso, os encontros se constituíram em uma possibilidade das professoras 

estudarem e conseguirem elaborar, sistematizar e construir uma prática educativa 

coerente com um projeto transformador para o ensino da Arte.   

A este respeito, Lima (2007) afirma que a Educação Continuada traz para o 

ensino a necessidade de analisar criticamente o modo de atuar do professor, 

tomando a prática como referência. Não se tratou, portanto, apenas de rever 

metodologias ou estratégias usadas em sala de aula, mas sim de promover uma 

mudança de postura, pois os conhecimentos estão em constante movimento e têm 

por isso a inerente condição de serem inacabados. Neste sentido, é preciso 
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continuar refletindo sobre todos estes aspectos para que o trabalho pedagógico 

melhore a cada dia.  

É necessário entender a formação docente continuada como um direito e um 

dever do professor, pois é ele o profissional que tem necessidade de manter-se 

atualizado, a fim de acompanhar as transformações que ocorrem cotidianamente, 

exigindo uma renovação constante. Para tanto, não é demais enfatizar que é 

imprescindível, cada vez mais, implementar políticas públicas com investimentos 

financeiros que garantam este espaço em todas as regiões brasileiras, pois 

melhorias educativas dependem da continuidade de tais programas e da 

participação efetiva dos professores na qualificação do ensino da Arte nas 

instituições escolares.  

Outro fator relevante foi a conquista do espaço para os Encontros de 

Formação Continuada, o que antes não havia, considerando-se que atualmente, no 

mesmo local, os encontros continuam acontecendo sob outra coordenação.   

 Sabe-se, também, que a Fundação Iochpe é uma instituição privada, mas que 

através de sua fundadora Evelyn Iochpe, devido a sua afinidade com a área e a 

preocupação pela qualidade deste componente curricular nas instituições escolares, 

implantou, em todo o país, diversos pólos de formação continuada por meio de 

Universidades, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e Museus. No 

entanto, não podemos esquecer  que esta é uma ação de uma empresa privada, a 

qual é capaz de agilizar, organizar e manter a nível nacional tal estrutura.  

           Em contrapartida, pergunta-se: que ações existem, em nível de Brasil, 

através de órgãos públicos? O que parece é que os governos se eximem de tais 

responsabilidades, pois, se constatou nesta pesquisa que, a Legislação é 

significativa em relação ao reconhecimento e à obrigatoriedade de criar programas 

de Formação Inicial e Continuada, com o objetivo de garantir a aprendizagem de 

todos, porém, muitas vezes, a formação inicial é deficiente ou insuficiente, e ainda 

está associada à precariedade em relação ao ambiente de trabalho e à remuneração 

docente, portanto, é difícil tornar “real” a implementação de tais programas. É 

fundamental que os professores sejam valorizados em sua profissionalização e 

possam, além de receber salários dignos, contar com tempo suficiente para seu 

aperfeiçoamento, conhecimento/desenvolvimento e amadurecimento, sendo 

merecedores de políticas públicas e adequações estruturais, a fim de terem 

garantido um direito individual e cobrarem um dever dos órgãos públicos.   
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 Desta forma, é imprescindível realizar pesquisas nesta área e mostrar seus 

resultados, socializando experiências a fim de garantir espaços de desenvolvimento 

profissional docente, dando oportunidade para o professor estar aprendendo, 

aperfeiçoando-se e, com isso, melhorando o ensino e a escola. E, assim, 

comprovando que, momentos como estes oferecidos através do Projeto “Arte na 

Escola” são espaços educativos e formativos, fundamentais no incentivo de análises 

e discussões sobre as ações pedagógicas e também como espaço de construção de 

conhecimentos coletivos, pois é somente com formação que o professor é capaz de 

comprometer-se e dar respostas em termos de mudanças nas escolas. 

 Portanto, considera-se que as ações desenvolvidas pelo Pólo Unijuí/Núcleo 

de São Borja vêm contribuindo de maneira significativa para a melhoria do Ensino de 

Arte, subsidiando a prática docente nas escolas da educação básica. Acredita-se 

que as reflexões realizadas nos Encontros de Formação e, consequentemente, no 

interior das escolas entre os docentes, tornem cada vez mais relevante a extensão 

destes momentos a todos os professores, indiferentemente de serem habilitados ou 

não.  

Cabe também salientar que os resultados deste estudo não podem servir 

como parâmetro para todas  as regiões do país onde ocorrem os Encontros de 

Formação Continuada do referido projeto. Isso devido às diferentes realidades 

sociais, políticas e econômicas que são encontradas num país de dimensões 

continentais como o nosso, bem como as especificidades e disparidades em relação 

à formação dos professores.  

Dessa forma, este estudo não se esgota com o término desta pesquisa, mas 

espera-se que possa provocar inquietações e importantes reflexões, de modo a 

contribuir com outras futuras investigações e análises sobre o tema em estudo, que 

possam ocorrer em outros locais da nação, bem como em outros países do 

Mercosul, que possuam, em seus currículos escolares, o componente curricular 

Arte. 

E, não para concluir, mas para servir como mais uma reflexão a partir daquilo 

que foi dissertado nesta pesquisa, quer-se referendar as palavras de Demo (2007): 

 

[...] estudar  é, substancialmente, arte do professor . No fundo, é sua razão 
de ser. De modo permanente, precisa ler, informar-se, atualizar-se, em 
especial, fazer textos e pesquisar, desconstruir-se e reconstruir-se na 
atividade docente, na condição de eterno aprendiz  (p. 12). [grifos meus]. 
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Anexo I 

 

PARECERES 

 

 

 

Data: 25 de setembro de 2008 

Para: Comitê de Ética da Universidade de Ijuí 

Assunto: PARECER 

  

 

Prezados Senhores. 

 

Após leitura e criteriosa análise do projeto de pesquisa e do instrumento de 

coleta de dados escolhido para a realização da pesquisa de campo, que sob minha 

orientação, ora propõe a mestranda Regina Martini Fornasier69 (em anexo), tenho a 

considerar que o tema objeto do estudo é relevante e necessário para verificar o 

papel e a importância da implementação do “Projeto Arte na Escola” na formação 

continuada de professores não-habilitados oficialmente para lecionar arte.  

O questionário é adequado aos objetivos a que se propõe e, embora envolva 

professores para a coleta de suas impressões e depoimentos, não irá intervir 

negativamente em suas vidas, nem irá causar-lhes nenhum dano ou transtorno, seja 

durante ou após o seu preenchimento.  

O referido questionário já foi readequado após uma aplicação piloto e 

algumas sugestões fornecidas por uma parecerista ad hoc (em anexo) e, na sua 

atual configuração, deverá permitir aplicação com isenção e lisura – requisitos 

básicos para sua validação no Comitê de Ética – e fornecer, com fidedignidade, 

dados para uma justa avaliação do “Projeto Arte na Escola” na cidade de São Borja, 

pólo cuja coordenação cabe à pesquisadora autora deste projeto.  

                                                 
69Regina Martini Fornasier nome da mestranda ao iniciar o curso, que no decorrer do mesmo foi 
alterado para Regina Martini. 
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A análise dos dados coletados e a redação final da dissertação deverão 

contribuir para a melhoria e o aperfeiçoamento do “Projeto Arte na Escola”, não só 

na cidade de São Borja, mas em todo o país onde ele também atua e, ainda, poderá 

trazer contribuições para os demais países do Mercosul, que porventura possuam 

ou queiram implementar projetos semelhantes em suas redes oficiais de ensino.   

 

 

 

 

____________________________________ 
Profa Dra Maria Letícia Rauen Vianna 

Docente e Coordenadora do Mestrado em Artes Visuais 
da Universidad Tecnologica Intercontinental-Paraguay70 

 

Orientadora do projeto de pesquisa: “Formação continuada de professores: 

a prática pedagógica no ensino da arte, através do Projeto Arte na Escola”, 

de Regina Martini Fornasier 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 A autora desta dissertação iniciou o mestrado na Universidad Tecnologica Intercontinental (UTIC), 

Paraguay; durante o curso foi realizada sua transferência para a Universidad  Tres Fronteiras-
UNINTER.Paraguay. 

 



 

 

128

 

 
 



 

 

129

ANEXO II 

 

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO  

 

 

 

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO N. 210/2008  

 

 

Protocolo de Pesquisa nº . 0120/2008 de 29/09/2008 

Projeto:  “FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: a prática pedagógica 

no ensino da arte através do projeto “Arte na Escola”” 

Projeto de dissertação de Mestrado em Artes Visuais  

 Pesquisadora Responsável : Regina Martini Fornasier   

Orientadora : Profª. Dra. Maria Letícia Rauen Vianna 

Instituição Responsável : UTIC – Universidad Tecnologica Intercontinental 

Área do Conhecimento:  Ciências Humanas - Educação 

 

Avaliação do Protocolo de Pesquisa, segundo orienta ções da Resolução CNS 

nº. 196/1996 

 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um projeto de pesquisa que visa obter informações para a 

elaboração da Dissertação no Curso de Mestrado em Artes Visuais do Programa de 

Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Intercontinental, da Ciudad del Este 

(PY). O local da pesquisa é, contudo, no Brasil, mais precisamente, no município de 

São Borja, onde mora a pesquisadora. Mediante breve contextualização do projeto 

“Arte na Escola”, criado em 1989, ela esclarece que, em termos de Brasil, o projeto é 

organizado em 53 pólos, dos quais um é o “Pólo UNIJUÍ”, que, por sua vez se 

subdivide em 4 núcleos: Ijuí, Santa Rosa, Panambi e São Borja. A sede desse pólo 

está na UNIJUÍ, junto à Sala de Exposições “Java Bonamigo”. O objetivo desse 



 

 

130

projeto é incentivar e qualificar o ensino da Arte na escola. A Arte está na grade 

curricular, mas, mas muitas vezes é mal ministrada, porque não há professores 

qualificados para isso. Por isso, no espírito do projeto, como em outros lugares, 

também em São Borja, sob a coordenação da pesquisadora, acontecem 

mensalmente encontros de formação dos professores de Artes das diversas escolas 

que existem no município.  

A pesquisa consistirá em avaliar os resultados dessa formação continuada.  

Resumidamente, a questão  a ser investigada é esta: como e se os encontros de 

Formação Continuada, por meio do Programa Arte na Escola, Pólo Unijuí/Núcleo 

São Borja, têm contribuído para as necessárias mudanças nas práticas pedagógicas 

nas escolas, visando uma educação de qualidade na área, repensando uma escola 

que tenha compromisso com a democratização dos saberes artísticos. O objetivo 

geral  é: Analisar a prática pedagógica do ensino da Arte nas escolas a partir da 

execução do projeto “Arte na Escola”, enquanto Formação Continuada de 

professores no núcleo São Borja, Pólo Unijuí. (Objetivos específicos: a).  Descrever 

a trajetória do programa “Arte na Escola” no país, elaborando um breve histórico. b). 

Salientar a importância do ensino da Arte, enquanto processo de democratização 

dos saberes artísticos. c). Evidenciar a necessidade de formação continuada para os 

educadores que atuam com o componente curricular de Arte nas escolas;  d). 

Analisar as práticas dos educadores que participam do programa “Arte na Escola”, 

enquanto Formação Continuada, verificando suas implicações no ensino da Arte, 

nas escolas do município de São Borja. Os sujeitos  da pesquisa serão educadores 

que atuam no ensino da Arte nas escolas municipais e estaduais do município de 

São Borja e que participam dos Encontros mensais de Formação, oportunizados 

pelo projeto “Arte na Escola”.  São 38 os docentes cadastrados no projeto “Arte na 

Escola”-Pólo Unijuí/núcleo de São Borja, mas nem todos participarão da pesquisa, 

porque um critério é que já estejam, ao menos, um ano no projeto. Quantos serão 

efetivamente os envolvidos, isso falta informar .  Quanto à metodologia , será 

uma pesquisa do tipo “estudo de caso”, qualitativa.  Antes de elaborar um 

questionário definitivo, já foi elaborado e aplicado aleatoriamente (a quatro pessoas) 

um pré-teste; avaliada essa aplicação, foram feitas as devidas adequações do 

questionário, para ser aplicado nesta pesquisa.  

Os demais itens do projeto também estão adequadamente elaborados, 

segundo as exigências formais e regimentais.  

Quanto a questões éticas, o TCLE está bem elaborado, garantindo a 

liberdade e o anonimato dos sujeitos envolvidos e deixando claro que não terão 

nenhuma despesa financeira.  Isso, entretanto, não consta do projeto propriamente 

dito, na metodologia.  
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Avaliação  

Em relação aos princípios éticos da pesquisa, o projeto está bem claro, 

elaborado em conformidade com a Resolução CNS 196/96. Deixa claro que não 

haverá prejuízo para ninguém. Os cinco documentos que devem compor o protocolo 

estão aí, com raras observações a fazer: 

1. Folha de Rosto, com os itens requeridos está. Aí, porém, deve ser corrigido o 

número de sujeitos da pesquisa, porque constam 38, enquanto no projeto afirma 

que vão ser menos. 

2. O projeto de pesquisa atende de certa forma, às exigências de uma pesquisa 

científica. Está bastante claro. Mas, quanto à metodologia: (1) informar o número 

exato de sujeitos da pesquisa; (2) todos os cuidados referentes às questões 

éticas que constam no TCLE, também devem constar na metodologia.  

3. O TCLE está claro, adequadamente elaborado, deixando claro todos os 

procedimentos e destacando a liberdade de cada qual participar ou não, e de 

também desistir, mesmo que, anteriormente tenha concordado em participar. 

Também garante o anonimato dos sujeitos. 

4. A questão do orçamento está devidamente explicada. A pesquisa não prevê 

remuneração, a não ser o pagamento institucional da orientadora. No mais, as 

despesas previstas serão por conta da pesquisadora. 

5. Também consta do protocolo o Curriculum Lattes da pesquisadora e da 

professora orientadora. 

6. Constam ainda os seguintes documentos:  

a) uma autorização para a pesquisa, fornecida pela 35ª Coordenadoria Regional 

de Educação;  

b) uma autorização para a pesquisa, fornecida pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto do Município de São Borja;  

c) um parecer favorável para a pesquisa, fornecido pela Prof. Drª. Maria Letícia 

Rauen Vianna, da Universidad Tecnologica Intercontinental-Paraguay;  

d) um parecer favorável para a pesquisa, fornecido pela Prof. Drª. Iolanda 

Bueno de Camargo Cortelazzo, da Universidade Tuiuti, Paraná.  

 

CONSIDERAÇÕES DO COMITÊ: 

– Na Folha de Rosto, corrigir o número de sujeitos a serem envolvidos na 

pesquisa; 

– Na metodologia: 

1. informar o número exato de sujeitos a serem envolvidos na pesquisa; 

2. incluir todas as informações referentes às questões éticas, já constantes no 

TCLE. 
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PARECER DO COMITÊ: 

O parecer final deste Comitê é de APROVAÇÃO do protocolo de pesquisa, 

com as recomendações acima . 

O sujeito da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar 

seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 

prejuízo ao seu cuidado (Res. CNS 196/96 - Item IV. 1. f) e deve receber uma cópia 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, na íntegra, por ele assinado (Item 

IV. 2. d).  

As pesquisadoras devem desenvolver a pesquisa conforme delineada no 

protocolo aprovado e descontinuar o estudo somente após análise das razões da 

descontinuidade pelo CEP (Res. CNS Item III. 3. z), aguardando seu parecer, exceto 

quando perceber risco ou dano não previsto ao sujeito participante.  

O CEP deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes 

que alterem o curso normal do estudo (Res. CNS Item V.4). É papel do pesquisador, 

assegurar medidas imediatas adequadas frente a evento adverso grave ocorrido e 

enviar notificação ao CEP junto com seu posicionamento. 

 

O Relatório final deve ser apresentado ao CEP, ao t érmino do estudo. 

 

 

 

          Ijuí, 07 de novembro de 2008. 
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ANEXO III 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO  

(readequado depois de aplicação de pré-teste) 

 

 

 

 

 

 

 PESQUISA PARA O MESTRADO EM ARTES VISUAIS - 2008 

Mestranda: Regina Martini  

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ATRAVÉS DO PRO JETO 

“ARTE NA ESCOLA” 

 

   Caras (os) professoras (es). Estou cursando o Mestrado em Artes Visuais na 

Universidade Tecnológica Intercontinental, e, para minha pesquisa de Dissertação, 

estou necessitando da colaboração de vocês. Solicito a gentileza de responderem o 

questionário abaixo. Suas repostas me ajudarão a conhecer melhor os resultados e 

os pontos fracos da implementação do Projeto “Arte na Escola”, na cidade de São 

Borja. 

 

        Antecipadamente agradeço.   

 

A – Dados pessoais 

 

1. Nome completo: ____________________________________________________ 
 
2. Data de nascimento: _____/_____/_____ 
 
3. Que tipo de Curso de Ensino Médio você freqüentou: 
    Ensino Médio: (  )      Profissionalizante: (   )      Curso Normal ou Magistério: (  ) 
 
4. Fez um Curso de Graduação:  
    (  ) Sim         (   ) Não  Qual?____________________________________ 
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5. Se tiver formação em Artes, indique em qual/is linguagens:  
    (  ) Artes Visuais 
    (  ) Música 
    (  ) Teatro 
    (  ) Dança 
 
6. Se não tem, indique a/as linguagens que mais aprecia: 

(  ) Artes Visuais 
(  ) Música 
(  ) Teatro 
(  ) Dança 

 
7. Indique agora, com quais linguagens trabalha: 
    (  ) Artes Visuais 
    (  ) Música 
    (  ) Teatro 
    (  ) Dança 
 
8. Você fez um Curso de Especialização? 
    (  ) Sim   (   ) Não  Qual?____________________________________ 
 
9. Escreva o nome da escola em que trabalha:  
    _________________________________________________________________ 
 
10. Marque as séries com as quais trabalha:  
      Ens. Fund. Séries (   ) 1ª (   ) 2ª (   ) 3ª (   ) 4ª (   ) 5ª (   ) 6ª (   ) 7ª (   ) 8ª 
                     Anos (   ) 1º (   ) 2º (   ) 3º (   ) 
      Ens.Médio:  Anos (   ) 1º (   ) 2º (   ) 3º (   ) 
 
11. Indique a carga horária total de trabalho na escola: 
      _______________________________________________________________ 
 
12. Indique em que turnos você trabalha: (   ) Manhã  (   ) Tarde    (   ) Noite 
 
13. Indique em que tipo de escola você trabalha: 
      (  ) Particular 
      (  ) Pública Municipal 
      (  ) Pública Estadual 
      (  ) Outro;  Qual?  
 
 
B – Questionário  
 
1. Você gosta de trabalhar com a disciplina de Arte? 
    (   ) Sim (   ) Não (   ) Em parte 
    Por quê?__________________________________________________________ 
 
2. Há quanto tempo você trabalha com esta disciplina? 
    (   ) 1 ano (   ) 2 anos (   ) 3 anos (   ) 4 anos (   ) 5anos ou mais 
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3. Como foi que você começou a lecionar está disciplina? 
    (   ) Por opção  (   ) Por necessidade (   ) Outra razão 
    Qual? ____________________________________________________________ 
 
4. Como educadora de Artes, de onde você retira idéias para trabalhar com seus  
    alunos? 
    (   ) Livros de atividades artísticas 
    (   ) Aprende com outros professores ( de artes ou não) 
    (   ) Repete o que aprendeu nas aulas de arte no tempo em que estudava. 
    (   ) Aplica os conhecimentos adquiridos nos encontros de formação continuada    
           do projeto “Arte na Escola”. 
    (   ) Outras possibilidades. Quais?______________________________________ 
           ______________________________________________________________ 
 
5. Na sua escola há sala ambiente para ministrar as aulas de Arte?  
    (   ) Sim  (   ) Não 
    Descreva o local onde você ministra suas aulas de arte  
    _________________________________________________________________ 
 
6. Que materiais você costuma utilizar nas suas aulas de Arte? 
    (  ) Folhas de desenho e/ou oficio e lápis de cor. 
    (  ) Folhas de desenho e/ou oficio, lápis de cor, giz de cera e canetinhas 
    (  ) Folhas de desenho e/ou oficio, lápis de cor, giz de cera, canetinhas, papéis de  
         diferentes tamanhos, tintas, pincéis, revistas, cola, tesoura, materiais  
         alternativos e outros. 
    (  ) Outros. Especifique:______________________________________________ 
          ______________________________________________________________ 
 
7. Quais meios de comunicação audiovisuais você utiliza nas suas aulas? 
    (  ) Não utiliza 
    (  ) Televisão, DVD  
    (  )Vídeo 
    (  ) Retro-projetor com fita de áudio 
    (  ) DVD, Data show 
    (  ) Outros   Especifique: ______________________________________________ 
 
8. Utiliza bibliografia específica de Arte para planejar tuas aulas?  
(   ) Sim (   ) Não    Por quê? _________________________________________ 
 
9. Qual é a abordagem metodológica utilizada nas aulas de Arte? 
    (  ) Proposta Triangular  (   ) Livre expressão   
    (  ) Interdisciplinaridade                
 
10. Utiliza imagens da História da Arte em suas aulas? 
      (   ) Sim (   ) Não. Por quê?__________________________________________ 
 
11. Quanto aos estereótipos, você utiliza desenhos mimeografados ou fotocopiados  
      para os educandos pintarem? 
      (  ) Sim (  ) Não 
      Por quê?_________________________________________________________ 
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12. Você participa regularmente dos encontros de formação continuada através do 
      Projeto Arte na Escola? 
      (  ) Sim (  ) Não. Por quê? __________________________________________ 
 
13. Há quanto tempo você participa? 
      (  ) meio ano (  ) 1 ano (  ) 2 anos (   ) 3 anos  
 
14. Você percebe influência e/ou resultados desses encontros de formação na  
      prática em sala de aula?      
      (  ) Sim (  ) Não 
      Como e por que isso acontece?    
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
 
15. Você acredita que os encontros mensais promovidos pelo projeto “Arte na 
Escola” 
      são suficientes para suprir a falta de formação específica dos professores que    
      lecionam arte?    (   ) Sim      (    ) Não         (   ) Em parte 
      Por quê? ________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
 
16. Relate uma experiência na sua prática pedagógica em Arte, realizada por você  
      com seus educandos, que acredita ter alcançado bons resultados.  
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
 


