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RESUMO 

Este estudo refere-se à formação e atuação do professor de Arte que trabalha 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  A questão de pesquisa investigada 
foi entender como é a preparação deste profissional da Educação para o seu 
trabalho de sala de aula, como ele aprende e também como ensina. É 
fundamentado teoricamente nos seguintes autores: Shulman, Mizukami, Ferraz 
e Fusari, Nóvoa e Gatti. Metodologicamente caracteriza-se por ser um estudo 
descritivo de natureza quantitativo-qualitativa, sendo quantitativo por meio de 
questionários enviados através da Internet ou diretamente para as escolas de 
Ciclo I e qualitativo (entrevistas realizadas em uma segunda etapa, 
pessoalmente), durante o 1º e 2º semestre de 2012. A questão central, no 
início da pesquisa era verificar se havia alguma relação direta entre formação 
inicial e aulas ministradas, e se a resposta fosse positiva, quais relações são 
significativas, considerando que todos estes professores devem seguir a 
legislação e os PCN`s (Parâmetros Curriculares Nacionais). Este primeiro 
objetivo passou a segundo plano e outras questões, tais como o que é o seu 
treinamento especifico e pedagógico, ou seja, como “dar aulas de Arte”, que 
materiais são mais utilizados e o que o professor faz para se atualizar foram 
levantadas e respondidas a partir das fontes de coleta de dados. Os principais 
resultados, a partir dos questionários respondidos com questões abertas e 
fechadas, referem-se a formação inicial e contínua dos professores, e como 
eles atuam na sala de aula. A análise das respostas indica que estes 35 
profissionais são majoritariamente mulheres, na faixa de 30 a 50 anos e 
afirmam trabalhar as quatro linguagens, dando menos importância à Dança. 
Preferem ensinar o que melhor e mais sabem devido à sua formação inicial e 
que se utilizam dos PCN`s, livros e internet para organizar suas aulas. 
Gostariam de mais cursos e orientações diretas, sentindo falta das reuniões 
que costumeiramente aconteciam para atualizações e trocas de experiências. 
Vários professores parecem “misturar” afetividade e ensino, esquecendo a 
função precípua da escola que é apresentar e socializar os saberes 
construídos historicamente pela humanidade.  

Palavras-chave: formação de professores, Arte, ação docente. 

 

  



ABSTRACT 

This study is based on the formation and performance of art teacher who works 
in the early years of elementary school. The research question investigated was 
to understand how is the preparation of the education professionals for its work 
in the classroom as well as how do they both learns and teaches. It is 
theoretically based on the following authors: Shulman, Mizukami, Ferraz and 
Fusari, Nóvoa and Gatti. Methodologically characterized by being a descriptive 
study quantitative-qualitative and quantitative through questionnaires sent 
through the Internet or directly to schools of Cycle I and qualitative (personally 
interviewed in a second step) during the 1st and 2nd half of 2012. The central 
question at the beginning of the research was to see if there was any direct 
relationship between initial training and classes, and if the answer was positive, 
which relations are significant, considering that all these teachers should follow 
the law and the PCN`s (National Curriculum Parameters). This first goal went to 
background and other questions, such as what is your specific training and 
teaching, ie, as "teaching Art," which materials are best used and what the 
teacher does to improve his knowledge, were raised and answered from the 
sources of data collection. The main results from the questionnaires formatted 
as open and closed questions, refer to initial and continuous training of 
teachers, and how they act in the classroom. The analysis of the responses 
indicates that these 35 teachers are mostly women, ranging from 30 to 50 years 
and claim to work the four languages, giving less importance to the Dance. 
They prefer to teach what they know best due to their initial formation and they 
use PCN`s books and the web to organize their classes. They would like more 
courses and more direct guidance, they also miss meetings that used to 
happened for updates and experience exchanges. Many teachers seem to 
"mix" affection and teaching, forgetting that the primary function of the school is 
to introduce and socialize the historically constructed knowledge of the 
humanity. 

Keywords: teacher education, Arts, teacher action. 
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INTRODUÇÃO 

 
 Escrever é mais um trabalho de construir: procurar as palavras que melhor 

expressem o que quero dizer. Ver se combinam ou se cabem na frase e se são fiéis 
ao pensamento. Escrever implica correções, idas e vindas.  

 (autor desconhecido) 
 

Como professora de Arte do Governo do Estado de São Paulo, e 

transitando por diferentes escolas neste percurso de ensino algumas questões 

me deixaram inquieta, como o que é ser professor de Arte? O que ele ensina? 

Como ele aprende? Como trabalha? Encontrei em minha jornada, diferentes 

profissionais, com ideias, experiências, formações e maneiras de trabalhar 

muito diferentes da minha vivência. Com alguns aprendi, e com outros me 

questionei o que era feito em sala de aula e de que forma, assim fui atrás de 

um trabalho no mestrado onde pudesse esclarecer algumas destas questões. A 

princípio, achava que apenas a formação de cada um proporcionava essa 

diferente atuação, mas quando começamos as entrevistas e o trabalho pude 

perceber que muitas outras coisas estavam diretamente relacionadas ao dia a 

dia do professor em sala de aula, desde o material oferecido ao profissional até 

suas experiências pessoais e cursos realizados. Percebi que o mestrado podia 

me mostrar muitos caminhos para realizar minha pesquisa, mas tive que limitar 

a minha curiosidade principalmente devido ao tempo disponível. 

Esses questionamentos que levantei surgiram concomitantemente com o 

pensamento da maioria dos professores entrevistados, todos profissionais da 

Rede Estadual de Ensino que trabalham com os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, é muito difícil conquistar seu espaço, trabalhar Arte de maneira 

racional, sem sermos sonhadores, realizar projetos e principalmente conseguir 

concluí-los de forma satisfatória, para o professor, para as crianças, para a 

escola, e para os pais. Entender por quem é feita a introdução (formal ou não) 

dos conteúdos da disciplina de Arte na escola e como estes profissionais o 

fazem. Compreender como o professor aprende e como ele ensina, e o que 

fundamenta sua ação docente. 
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Assim, algumas questões norteadoras deste trabalho são:  

Qual é a formação do professor de Arte que atua no Ciclo I? Todas as 

linguagens artísticas são importantes para trabalhar com as crianças? O 

professor com formação específica deve trabalhar todas as linguagens, ou 

apenas a de sua formação? O que, em Arte, o professor acha importante fazer 

com as crianças em sala de aula (técnicas, experiências artísticas, 

conhecimento histórico, formação crítica do aluno, função social...)? A 

disciplina é isolada do que acontece na escola, ou faz parte e colabora com o 

ensino das outras disciplinas? Se há integração, como é feita? Neste caso ⁄ 

estudo específico, existe relação entre a formação do profissional e sua 

atuação em sala de aula? 

Através destas perguntas podemos indagar como acontece o ensino das 

diferentes linguagens da Arte nas salas de aula? Qual é a linha (ou teia) de 

pensamento destes professores do Estado de Ensino Fundamental I? 

A formação e atuação dos professores de Arte no Ensino Fundamental I 

como eles ministram aulas utilizando tanto o que aprenderam em suas 

formações iniciais, quanto o que adquiriram nos processos de ensino e nos 

cotidianos das escolas, a pesquisa abrange como o professor aprende e como 

ensina; o que fundamenta sua ação docente, e como sua formação inicial e 

contínua influencia na sua prática de ensino. Existem pedagogos, arquitetos e 

designers, além de artistas plásticos, músicos, atores e dançarinos, e a 

formação de cada professor, entre outras coisas, influencia muito no que é 

realizado em sala de aula. 

O professor de Arte deve trabalhar as diferentes linguagens da 

educação, teatro, música, dança e artes visuais, de forma separada ou de 

forma multidisciplinar, interdisciplinar? Muitos professores acreditam que 

devem trabalhar apenas e área de seu conhecimento, mas dentro do ensino da 

Arte o professor tem por obrigação apresentar as diferentes linguagens para a 

criança, pelo menos esta é a ideia defendida pelos Parâmetros Curriculares e 

pelo Governo do Estado de São Paulo. 
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utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, 
gráfica, plástica e corporal – como meio para produzir, 
expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 
produções culturais, em contextos públicos e privados, 
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 
(PCN, 2007. Introdução). 

 

A proposta triangular de Ana Mae Barbosa - fazer artístico, 

contextualização histórica e leitura de obra - contempla esta ideia, pois pode 

“abraçar” qualquer linguagem artística. 

Os profissionais de Arte têm a habilitação específica em uma das 

linguagens artísticas ou Educação Artística, além de que muitas vezes 

possuem formações diferentes, como arquitetura, design, letras, publicidade, e 

o que os professores precisam saber para ensinar, para conduzir as 

aprendizagens do aluno, como eles aprendem a ensinar, e como constroem 

conhecimento sobre o ensino, pode variar devido a essa diferente formação. 

Portanto, o que os professores precisam saber para ensinar, para ensinar o 

aluno, como eles aprendem a ensinar, e como constroem conhecimentos sobre 

o ensino, é o foco principal deste trabalho. 

Existem as mais variadas formações dos professores desta disciplina 

que estão em sala de aula, ensinando Arte. Se a formação do professor 

obviamente influencia no que eles fazem, para poder entender o que acontece 

em termos de Ensino de Arte, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é 

importante conhecer quem são estes profissionais e em que área de 

conhecimento eles foram formados para a ação docente. O problema é 

entender como isto acontece e se este professor de Arte, como consequência 

direta de sua formação inicial, tem diferentes olhares sobre o que seja Arte.  

Como citei anteriormente passando por diferentes escolas percebi que o 

professor de Arte dos anos iniciais do Ensino Fundamental, não sabe o que 

exatamente realizar com as crianças. Uma análise preliminar mostra que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais são as referências mais utilizadas, mas o 

professor que tem diferentes formações acaba trabalhando o que mais se 

sente “à vontade”, pois é obviamente o que mais domina, nem sempre se 

adequando as sugestões do governo, especificamente na área de Arte.  
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Através da Arte trabalhamos com expressões e linguagens utilizadas e 

desenvolvidas com as crianças, a Arte permite uma integração com diferentes 

disciplinas e áreas do conhecimento, ela resgata a cultura e as origens da 

criança, assim como proporciona uma diferente e crítica visão de mundo. 

Através da Arte podemos aprender a respeitar as diferenças, o próximo, 

aprendemos a aprender. Ajudamos na formação de caráter, do cidadão, do 

indivíduo. A Arte é atividade do sensível; sim, mas é necessário estabelecer 

relações, não apenas trabalhar com o sentimento, mas com seu signo, a Arte 

não é necessariamente espontânea, uma inspiração. A arte tem função social. 

Conhecendo diferentes momentos da História da Arte podemos criar 

questionamentos de técnicas, e expressões, desenvolvemos o respeito mesmo 

não gostando de uma determinada obra como forma de expressão, podemos 

intervir e ter um papel social, a Arte permite uma visão mais crítica das coisas. 

Assim como o professor tem que ter prática de Arte para poder saber como 

lidar e ensinar um aluno, isto não implica necessariamente em ele ser um 

artista plástico. Porém, o conhecimento da História da Arte é fundamental, 

como um professor pode trabalhar um assunto sem saber contextualizá-lo no 

tempo/espaço.  

 

A construção de significados se dá no uso das diferentes 
linguagens e no desenvolvimento da consciência, ou seja, 
significado, consciência e linguagem são elementos 
interrelacionados e vinculados às relações histórico-culturais. 
(De Camillis, p. 63). 

 

Fala-se muito do ensino em diferentes faixas etárias, mas percebe-se 

que o Ensino Fundamental I, existe ainda poucos estudos aprofundados nesta 

área. O professor trabalha com base no que se lembra de sua escola e no que 

aprendeu na faculdade. E a habilitação para trabalhar com os anos iniciais, 

temos crianças a partir dos 5 anos em sala de aula, o professor está preparado 

para isso? 

Por menor que seja a criança, o seu conhecimento prévio, sua vivência, 

seu conhecimento, influenciam muito no que ela vai produzir. A criança precisa 

aprender que é capaz de aprender. O aluno também não precisa ter “dom” ou 
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“talento”, ele pode fazer a Arte do seu modo e dentro das suas potencialidades, 

valorizando assim o ritmo, e respeitando o momento e a produção de cada um.  

O ritmo não é como uma idéia velha que se possa mudar ou 
uma idéia nova que se pode compreender. O ritmo de 
movimento faz parte do indivíduo, é uma característica inata, 
quase como a forma do corpo, e se está em harmonia com 
outros ritmos semelhantes, não se pode adaptar a ritmos 
diferentes sem provocar sofrimento. (MONTESSORI, p. 106). 

 

Um estímulo provoca diferentes respostas, existem estereótipos, 

principalmente porque um trabalho não nasce do nada, tem influências, vem de 

dentro e de fora. A criança tem vários caminhos para a criação, e nesse ponto 

que o professor deve saber como orientar e direcionar cada criança 

individualmente. 

Sabemos que em muitas escolas brasileiras, até hoje ensinar Arte é 

atividade e não disciplina, ou seja, ensinam-se técnicas e realizam-se 

atividades sem considerar que há um conteúdo especifico que deveria e 

poderia ser ensinado. Atividades e técnicas acabam ocupando o lugar de 

conteúdos e objetivos. Muitas vezes as atividades direcionadas são 

relacionadas a alguma data festiva, ou evento da escola. Não podemos viver 

numa utopia, onde acreditamos que o professor de Arte, não faz cartazes e 

murais, não decora festas, e não trabalha a Páscoa, o Dia das Mães e o Natal. 

Afinal de contas Professor de Arte é PROFESSOR e como tal, pode e deve 

colaborar com a escola da qual faz parte, nenhuma atitude radical dentro de 

uma escola é positiva. Percebemos assim que a Arte deve contemplar todos os 

aspectos possíveis, e o professor tem uma importância fundamental neste 

processo, para que ele possa mostrar o valor de sua disciplina, sem ser radical 

em suas posturas e ficando a parte do que acontece na escola. 

Atualmente sabemos que trabalhando com crianças pequenas, podemos 

revelar um mundo artístico a eles, técnicas e datas festivas não são excluídas 

do programa, mas temos como pontos principais: História da Arte, diferentes 

artistas e obras de arte, diversos tipos de Arte de todo o mundo e de diferentes 
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períodos (artes visuais), diversidade, cultura regional, cultura popular, 

atualidades, música, dança, teatro, cinema... 

 

O objetivo do ensino de arte no final do século XX deveria levar 
em conta os debates em torno da cultura visual e da função 
social das imagens e da historia do olhar (Debray, 1994), e do 
papel da educação e da arte na sociedade pós-moderna 
(Efland, Freedman e Sturh, 1996). (HERNANDEZ, 2000, p.78).  

 

A Arte não deve ser realizada em sala de aula apenas como fim de 

trabalho e resultados imediatos, mas sim como uma sementinha plantada, para 

conseguir resultados futuros. A sala de Arte deve ser um espaço para sonho 

sem criação de rótulos, devemos respeitar as diferentes fases de 

desenvolvimento da criança, devemos usar o lúdico para cativá-la, mas sem 

tornar a aula de Arte simplesmente “brincadeira”, como muitas vezes ouvimos, 

sem maldade, mas por pura falta de informação e conhecimento. 

Os professores de Arte têm como base alguns documentos para o 

trabalho, esses materiais desenvolvidos pelo governo com o intuito de 

“padronizar” (no sentido mais positivo da palavra), o ensino da Arte foram 

criados de acordo com o momento histórico e as necessidades e os autores 

que influenciavam a educação no momento de sua criação.  

Desde a década de 90, temos alguns documentos que ainda são muito 

utilizados, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que privilegiam 

a apreciação no contato com obras originais e reproduções, o fazer artístico 

dos alunos e o conhecimento sobre a Arte. Os PCNs promovem o ensino e a 

aprendizagem de conteúdos que colaboram para a formação do cidadão, 

buscando igualdade de participação e compreensão sobre a produção nacional 

e internacional do que é identificado como Arte. 

O professor com licenciatura específica em uma das quatro linguagens  

da Arte (Artes Visuais, Música, Dança e Teatro), muitas vezes acha complicado 

trabalhar conteúdos sobre os quais não tem domínio, e também não se sente 

confortável com isso, porém devemos lembrar que é possível transitar em 



18 
 

diferentes áreas de forma transdisciplinar pensando em experiências como 

maneiras para reorganizar o conhecimento. 

É importante que o professor sinta seus alunos e perceba quais das 

linguagens da Arte são mais próximas de suas realidades, para criar a partir 

daí um caminho para encontrar a melhor forma de conquistar e trabalhar com 

eles, nem sempre será a linguagem de maior domínio do professor. O aluno 

tem o direito de conhecer as diferentes linguagens da Arte, mesmo que 

superficialmente, já que não é obrigação do professor ter o domínio sobre 

todas elas; mas é uma exigência do Governo apresentar as diferentes 

linguagens aos alunos. 

Vivemos no mundo do instantâneo, tudo é rápido, informações são 

derramadas sobre nossas mentes, conteúdo, cultura, modo de agir, de pensar, 

a diversidade que as crianças têm acesso deve também acontecer na escola, e 

professores de Arte são privilegiados neste ponto, temos as “escolas paralelas” 

como aliadas, pois podemos trabalhar com infinitos conteúdos, as diferentes 

áreas da Arte devem levar em conta a utilização e pesquisa de materiais e 

através destes, exercícios, oralidade no teatro, dança e mesmo com artes 

visuais, cada um contendo a sua atividade, uso da descrição, imaginação e 

observação, Como descrito anteriormente cada uma das linguagens trabalham 

a Arte de forma diferenciada, abaixo foi feita uma lista de algumas destas 

atividades que podem ser realizadas com as crianças, mas com o único intuito 

de mostrar a diversidade nas possibilidades, e não tentando estabelecer o que 

deve ser feito em sala de aula: pintura, recorte, colagem, escultura, desenho, 

modelagem, gravura, arquitetura, desenho industrial, fotografia, cinema, artes 

gráficas, televisão, vídeo, computação, dobradura, dança (datas festivas, 

folclóricas), música (sucatas: construção de instrumentos musicais – ritmo, 

sequência e harmonia), teatro de bonecos, de fantoches, de sombras, desenho 

criativo livre, desenho criativo dirigido, desenho de observação, desenho de 

memorização, música: símbolos, cores, palmas, silêncio (leitura de uma 

partitura diferenciada), movimento (sequência – pode se tornar uma 

coreografia), gravura, instalação, história em quadrinhos, produções 

informatizadas, até o tão “repulsivo” mimeógrafo pode ser usado para mostrar 
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ao aluno como se pode pintar sem rabiscar (Assim como Montessori usava a 

forma, para melhorar a coordenação motora do aluno). Mostrar para o aluno 

qual material é mais adequado para pintar cada desenho (desenhos grandes 

ou pequenos; lápis ou giz de cera). Podemos pensar na arte compondo um 

currículo escolar com valores, dimensões e alcance, considerando aspectos 

artísticos e estéticos do conhecimento. 

Nas Artes Visuais temos a expressão e comunicação na prática dos 

alunos, como objeto de apreciação significativa, como produto cultural e 

histórico; na dança temos a dança na expressão e na comunicação humana, 

como manifestação coletiva, como produto cultural e apreciação estética; na 

música temos a comunicação e expressão em música: interpretação, 

improvisação e composição, a apreciação significativa em música: escutar, 

envolvimento e compreensão da linguagem musical e a música como produto 

cultural e histórico: música e sons do mundo; e finalmente no teatro temos, o 

teatro como expressão e comunicação, como produção coletiva, como produto 

cultural e apreciação estética.  

No Ensino Fundamental I a criança passa por um período sensório-

motor onde as atividades artísticas podem ser desenvolvidas, e as experiências 

devem ser realizadas das mais diferentes formas. Devido às diversas 

formações dos profissionais envolvidos no ensino de Arte, os conteúdos e 

formas de trabalhar são encarados de formas alternativas, utilizando assim 

contextos e exigências diferentes. Cada um trabalha com o aluno, a 

organização do espaço, a distribuição de tempo, o planejamento das 

atividades, a avaliação, entre outras coisas de uma forma particular, mas os 

objetivos a serem atingidos são os mesmos. 

Professores formados em diferentes tempos (início de carreira e final de 

carreira) e espaços (cursos em variadas instituições) têm visões diferentes do 

ensino de Arte. Alguns deixam as crianças simplesmente livres para criar: lápis 

e papel, sem trazer referências ou materiais para enriquecer a aula. Outros 

professores ficam no ensino do Desenho Técnico, de Geometria, devido sua 

formação. Alguns mais ousados pesquisam propostas diferenciadas, 

atualidades. Muitos falam da Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa, mas 
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trabalham apenas “leitura” de obra de arte. E grande parte dos profissionais 

não se sente a vontade de trabalhar em uma área que não domina nem tem 

formação para isso.  

Surge então mais uma dúvida: se todas as linguagens da Arte devem 

ser apresentadas aos alunos, e como isto deve ser feito (aprofundar ou não o 

conteúdo). Ensinar História da Arte? Apresentar as linguagens artísticas ou 

apenas realizar atividades expressivas?   

A formação de professores proporciona aulas diferenciadas, apesar de 

existirem parâmetros do governo federal e estadual, já é sabido que o que é 

ensinado para os futuros professores na universidade tem uma grande 

distância do que é realizado em sala de aula (a teoria é muito diferente da 

prática). No caso de professores de Arte das turmas do Ensino Fundamental I, 

além da diferença de que cada profissional é único, como pessoa e formação, 

cada um ministra suas aulas dentro do conteúdo que mais domina.  

Assim depois de todas estas indagações, posso dizer que a questão 

principal para meu trabalho de pesquisa é compreender quem é o professor de 

Arte do Ensino Fundamental I, que trabalha no ensino público do Estado de 

São Paulo, e qual é sua formação e atuação em sala de aula. 
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CAPÍTULO 1 – Aprendizagem da docência e a formação do 

professor nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Tão importante quanto o que se ensina e se aprende, é como se ensina e 
como se aprende.  

(César Coll) 
 

1.1 Relações entre as Políticas públicas, o papel da escola e a 

formação do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

As constantes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais 

têm importante relação nos rumos da escola e da educação como um todo. 

Estas mudanças afetam diretamente o dia a dia dos docentes, que além de sua 

formação inicial, necessitam de uma formação contínua para poder 

acompanhar todo este processo de mudanças que cada vez ocorrem de forma 

mais rápida. 

 

Não se deve falar da educação escolar sem uma visão de 
contexto social e político, sem considerá-la uma experiência 
que possa ser conceitualizada e sobre a qual seja possível 
refletir e interpretar. (HERNANDEZ, 2000, p. 33-4). 
 

 
A educação pode ser estudada e analisada sobre vários pontos de vista, 

para começar tentaremos fazer uma análise apenas entre dois destes pontos: a 

visão das políticas públicas que são as referências para os professores, e a 

visão do professor especificamente.  

Primeiro tentaremos entender as políticas públicas da educação, quais 

os referenciais teóricos e o que é feito em sala de aula na realidade. E depois 

faremos uma análise de como o professor cria formas para traduzir estas 

políticas e as representa no seu cotidiano. Para isso analisaremos o professor 

como protagonista, como conhecedor do conhecimento específico e das 

disciplinas e qual é o repertório cultural, artístico e pedagógico que ele tem e o 

referencial que carrega desde a sua formação. 
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Por definição, as diretrizes são genéricas e buscam atestar 
mais uma formulação de princípios de natureza política e 
pedagógica que propriamente assegurar uma configuração 
estrutural para o ensino. A opção dos legisladores foi 
estabelecer um marco curricular bastante abrangente. 
(SOUZA, 2008, p.111) 
 
 

De acordo com as Diretrizes este conceito na realidade envolve outros 

três: currículo formal, currículo em ação e currículo oculto. O primeiro abrange 

os planos e as propostas curriculares. O currículo em ação é tudo aquilo que 

efetivamente acontece nas salas de aula e nas escolas e o que é chamado de 

currículo oculto é o que não é explícito, tudo aquilo que aluno e professores 

carregam consigo de suas relações e convivências. 

 

Não existe ensino nem processo de ensino e aprendizagem 
sem conteúdos e cultura, e é justamente o currículo que ordena 
esses conteúdos. Por isso, o conteúdo encontra-se no centro 
do processo educativo, pois é entorno da transmissão dos 
conhecimentos (conteúdos de ensino) que gravita a maior parte 
das práticas pedagógicas. (GIMENO, 1998 citado por SOUZA, 
2008, p. 33). 

 

Se considerarmos que grosso modo a função da escola é “promover a 

aquisição do conhecimento” (YOUNG, 2007, p. 1288), há de se pensar em 

como isso deve ser organizado e feito. Verifica-se, assim, a importância do 

professor conceber um currículo que seja uma ferramenta de trabalho, a mais 

adequada possível, para atingir os objetivos desejados. Se o currículo é um 

dos instrumentos por meio dos quais a escola realiza / atinge suas finalidades 

há de se pensar em quem a organiza. É prática comum na história da 

educação básica no Brasil a atuação do poder público na prescrição do 

currículo e nele a inserção do que hoje chamamos ensino de Arte. 

Reformas decorrem das diferentes demandas e desafios postos para a 

educação. 

Em 1961, com a Lei 4024, temos uma variedade de currículos de acordo 

com matérias optativas escolhidas pelos estabelecimentos de ensino, que 

admitiam ou não experiências pedagógicas no ensino de Artes.  
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“Em 1971, com a lei 5692 surge a reforma de Ensino de 1° e 2° graus e 

é considerada como divisora de águas em relação à questão curricular”. 

(SOUZA, 2008, p. 47). Experiências educacionais significativas foram 

realizadas sendo que a seleção cultural articulou conhecimentos gerais à 

formação para o trabalho, caracterizando a terminalidade no ensino 

secundário. A Educação Artística, neste contexto, era considerada atividade 

educativa e não propriamente disciplina, ampliando a concepção do ensino da 

arte incluindo as várias linguagens artísticas: música, artes plásticas, desenho, 

teatro e outras. Esta estrutura curricular permanece ativa até a lei 9394 de 

1996. Apesar da vigência desta última lei, na década de 80, vários governos 

estaduais e alguns municipais criaram programas próprios e currículos 

específicos que deviam ser seguidos por seus professores.  

Hoje em dia a política curricular para o Ensino Fundamental encontra-se 

normatizada pela Nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei 9394 /96) LDB, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CEB 2 /98) e pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). 

            Citando Young, em seu artigo “Para que servem as escolas?“, de 2007, 

podemos observar uma linha do tempo que ele traça tentando fazer relações 

entre as mudanças no mundo e que direta ou indiretamente se relacionam com 

as transformações da escola. 

Desde a década de 1970 muitas críticas e questionamentos sobre o que 

é ensinado e como é o ensino são colocados em questão. Neste período a 

escola era vista em uma encruzilhada, tendendo a uma forma muito negativa 

de perceber e ver o mundo. A escola tinha como fim a aquisição do 

conhecimento, mas esta visão era muito questionada pelas políticas públicas, 

por pesquisadores e estudiosos no assunto. Hoje ainda temos pontos de 

divergência, e diferentes olhares sobre o momento histórico que vivemos.  

Neste período – década de 60, ainda era uma minoria que tinha acesso a todos 

os anos escolares, (menos de 30% das crianças em idade escolar estava na 

escola). Nas décadas de 1980 e 1990 as minorias eram compostas pelas 

mulheres e pelas pessoas que correspondem a diferentes etnias da costumeira 

raça branca. No fim da década de 1980, a Europa ocidental sofreu grandes 
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mudanças políticas e o sistema comunista entrou em crise, desvalorizando 

assim muitas das ideias defendidas no país baseadas no socialismo e no 

marxismo. O Brasil sofreu estas influencias e até hoje, temos escolas que 

privilegiam e valorizam questões sociais em detrimento da transmissão do 

conhecimento. 

As ideias neoliberais passaram a questionar para que serviam as 

escolas, e como a economia e o governo poderiam ajudar, ou participar, na 

melhoria da educação. Neste momento a escola se tornou um produto, pois 

elas passaram a competir entre si, e competir pelo capital envolvido. As 

escolas eram controladas por tarefas, metas e resultados (desempenho), o que 

em contraponto fez com que os alunos ficassem entediados e os professores 

cansados e desestimulados. 

De acordo com Young (2011), discute-se muito pouco sobre o 

conhecimento em si, na Educação. O que devemos considerar importante para 

que as nossas crianças aprendam? O que é importante que nossos alunos 

saibam? Como acontece o desenvolvimento intelectual dos alunos? Nas 

universidades estudam-se os diferentes estilos de aprendizagem, o que 

aprender para um bom emprego futuro, como o aluno aprende, mas pouco se 

questiona sobre o conhecimento, pois parece que é possível sempre adequá-lo 

às metas políticas dos governantes e então tudo fica bem. Ainda mais que há 

uma tendência em “esvaziar” o conteúdo ensinado, diluindo assim as chances 

dos alunos conhecerem para além do que podem aprender em casa, função 

precípua da escola: ensinar aquilo que o aluno não tem como aprender, por si 

só, no ambiente caseiro. E retomando questões anteriores, como este 

professor aprende a ensinar, como ele ensina? São modelos do que ele teve 

para aprender ou são propostas que ele aprendeu em seu curso de formação? 

São propostas refletidas e repensadas a partir de teóricos ou a experiência leva 

mais longe estas propostas?  

Segundo White, citado por Young (2007), as escolas devem promover a 

felicidade e o bem estar humano, e isso vale para diferentes instituições, não 

apenas escolas, mas também hospitais e outras instituições similares. Ele não 

acreditava que a disciplina é que somente deveria definir as escolas.  
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Quem sabe encontrar o equilíbrio entre extremos seja salutar... Já dizia 

o poeta, nem tanto céu nem tanto mar... 

A palavra ensinar vem do latim insignare – transmitir conhecimento e 

traz em si a ideia de signo, de marcar com um sinal. Ensinar, de maneira bem 

simples significa marcar com sinais. E como isto é feito? Como o futuro 

professor aprende a marcar com sinais? A instituição que o forma nem sempre 

consegue atender as necessidades reais de seus alunos. Como consequência, 

ao entrar em uma sala de aula, este professor iniciante, para transmitir o saber 

do dia, ou retoma a maneira que ele foi ensinado quando criança ou se baseia 

em modelos apreendidos na universidade. Em ambos os casos, se esta ação 

não estiver associada a uma reflexão, em nada contribuirá para ampliar os 

seus horizontes e de seus alunos. Aprender por cópia também é um 

aprendizado, mas dificilmente irá além do horizonte ao redor, da reprodução. 

Infelizmente, Estágios Supervisionados nas instituições de ensino superior 

(IES), na prática, nem sempre conseguem contribuir no futuro fazer docente 

dos professores aprendizes. Em algumas destas instituições os docentes 

efetivamente acompanham seus alunos aos locais de aula e os ajudam a 

melhorar suas práticas, mas sabemos que isto nem sempre é realidade. Muitas 

vezes os alunos planejam aulas fora de contextos reais, que efetivamente não 

acontecem, e não há ninguém para alertá-los onde está o “erro” no 

planejamento. Talvez uma reavaliação da carga horária ou do número de 

alunos acompanhados por professor da disciplina Estágios Supervisionados 

nas IES, cursadas obrigatoriamente nas Licenciaturas, seria algo a ser 

repensado.  

Em uma palestra proferida por Nóvoa, em outubro de 2006, em São 

Paulo, ele sintetiza os desafios para o futuro, apoiando-se nos problemas que 

enfrentamos hoje para formar o professor. Discurso temporal, mas a-

geográfico, deixa vários tópicos para reflexão. 

Na edição escrita de sua fala, publicada em 2007, há um primeiro título: 

Nada substitui o bom professor. Se isto é verdade, como tornar/transformar 

pessoas/alunos em bons professores?  Como “formar” o sujeito para que 

cumpra efetivamente o papel que lhe cabe nos dias de hoje: ensinar crianças e 
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viverem felizes e plenas em seu próprio ambiente, a partir do entendimento e 

assimilação do que a humanidade construiu durante os tempos? 

São três os dilemas que Nóvoa apresenta e discute no texto da palestra. 

O primeiro é o de discutir se a escola deve ser centrada no aluno ou na 

aprendizagem. Ele faz a escolha objetiva por uma escola centrada na 

aprendizagem. A escola hoje tem um excesso de missões, situação que ele 

chama de “transbordamento da escola”.  Nóvoa afirma:  

 

A sociedade foi lançando para dentro da escola muitas tarefas 
– que foram aos poucos apropriadas pelos professores com 
grande generosidade, com grande voluntarismo, o que tem 
levado em muitos casos a um excesso de dispersão, à 
dificuldade de definir prioridades, como se tudo fosse 
importante. (NÓVOA, 2007, p. 6) 

 

No momento em que os professores passam a ter mais responsabilidade 

e maiores e mais tarefas a executar no dia a dia escolar, para além daquelas 

para as quais foram preparados em seus respectivos cursos de formação, há 

de se pensar que mesmo tudo sendo importante; mais importante ainda é a 

aprendizagem de seus alunos, nada pode ficar acima deste trabalho, desta 

missão. Sem a transmissão (por parte dos professores) e a respectiva 

apropriação (por parte dos alunos) dos saberes historicamente construídos 

pela humanidade não há como efetivar o objetivo do processo de ensinar e de 

aprender que se realiza majoritariamente na escola.  

O segundo dilema apresentado por Nóvoa é o considerar a escola como 

comunidade ou como sociedade. Se “ensinar, educar é justamente ir além das 

fronteiras que a criança vive, respeitando as origens, mas indo além” (NÓVOA, 

2007, p. 10), isto só acontece em sociedades e não em comunidades. As 

sociedades se formam com objetivos comuns, e sempre na tentativa de se 

superarem, de ampliarem os horizontes tacanhos que surgem em 

comunidades. Um bom exemplo é a acepção que a palavra comunidade tem 

hoje em dia: guetos formados em locais de difícil acesso, com níveis de vida 

precários e muita pobreza. Entender a escola como uma sociedade e pensar a 

formação do profissional da Educação para que auxilie seus alunos a 
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ultrapassar as fronteiras das comunidades delimitadas coercitivamente não é 

tarefa das mais fáceis, mas pode e deve ser assim pensada e realizada. 

O terceiro dilema discute se a escola deve ser entendida como serviço 

ou como instituição.  Prestar um serviço ou fazer parte de uma instituição? Ser 

parte de... Trabalhar quatro ou oito horas e ir embora ao final deste período é 

diferente de fazer parte de um projeto institucional e estar voltado para sua 

efetiva realização. No segundo caso há um envolvimento com os outros, com a 

pequena sociedade formada por alunos e professores, diferentemente de um 

professor que trabalha, presta um serviço de ministrar aulas de Matemática, 

História, Artes, um número determinado de horas semanais, em troca de um 

salário.  

Se não bastassem esses dilemas, Nóvoa ainda discute alguns 

paradoxos da profissão docente. O primeiro decorre do fato de termos tantas 

atribuições em sala de aula e ao mesmo tempo sermos tão frágeis e tão pouco 

valorizados.  Reflete, “Como é possível à escola nos pedir tantas coisas, 

atribuir-nos tantas missões e, ao mesmo tempo, fragilizar nosso estatuto 

profissional?”. (NÓVOA, 2007, p. 12) 

Um segundo paradoxo também é decorrente da valorização excessiva 

do conhecimento contrapondo-se ao desprestigio com que são tratados os 

professores. Vivemos hoje na sociedade do conhecimento, mas se a 

transmissão deste conhecimento se dá também na escola, como não 

reconhecer que o professor, o que tem por função e obrigação a transmissão 

destes saberes deve ser bem preparado inicialmente e assumir a condição de 

“ser apreendente”, como dizia Freire, para sempre? 

 

Sob essa perspectiva o saber escolar é considerado como um 
conhecimento a ser transmitido pelo professor, que o possui, 
aos alunos e a estratégia de ensino resume-se a aplicação de 
regras, que derivam do conhecimento científico. (MIZUKAMI et 
al., 2002 apud MONTALVÃO, 2008, p. 16) 

 

Uma terceira questão, tratada como paradoxo, é a do professor reflexivo, 

aquele que precisa de tempo para ensinar e tempo para ele mesmo aprender. 

E seus alunos, na contrapartida do ensino, precisam de tempo para efetivar o 
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apreender e aprender.  Apropriar-se do saber requer tempo, requer um espaço 

adequado e sujeitos envolvidos no processo. Como fazer isto em 50 minutos 

cravados, entre gritarias, chamadas, lições de casa, apresentação de modelos 

teóricos, de exercícios e correção de tarefas? Isto sem falar das outras 

inúmeras atribuições que gentilmente os professores assumiram para si, em 

sala de aula sem perceber que assim, sobrecarregados, não teriam como 

atender ao principal: a transmissão do conhecimento.  

A palestra, no final, reflete sobre quais desafios teremos que enfrentar 

para superar a falha formação dos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental.  Enquanto os anos finais requerem uma formação específica em 

alguma área do conhecimento, nos anos iniciais a formação é genérica, sendo 

que a graduação em Pedagogia, de uma maneira geral em nosso país, deixa 

muito a desejar. Então, como os professores aprendem a “dar aula”? 

Segundo Paulo Freire, é possível ensinar, somente porque nos foi 

possível aprender, ou seja, o aprender vem antes do ensinar.  Em uma 

entrevista dada ao Prof. Ubiratan D`Ambrósio, ele diz: 

Foi aprendendo socialmente que historicamente as mulheres e 
os homens descobriram no ato de aprender diluída prática de 
ensinar. Um dia na história dos homens e das mulheres, um dia 
mais ou menos recente, e que descobriram que porque 
aprendiam era possível ensinar, e aí sistematizou-se o trabalho 
de ensino. (FREIRE, 1996)  

 

Vários outros autores escrevem sobre a formação para o profissional 

dos anos iniciais do ensino fundamental. Pensar a formação específica e a 

pedagógica. Se pensarmos em quem escreveu um manual que explicitava “a 

arte universal de ensinar tudo a todos”, estaremos nos remetendo a Jan Amos 

Komensky ou em latim, Johannis Amos Comenius (1592-1670) que, pela 

importância de suas obras, foi considerado o Pai da Didática Moderna. De 

acordo com Marin (2005), Comenius “procurou sistematizar um conjunto de 

conhecimentos, alguns mantidos segundo a tradição, outros modificados 

segundo a visão do autor, a respeito da atividade de ensinar. Nascia, assim, 

formalmente, a Didática”. (MARIN, 2005, p. 18). E é esta ciência da Educação 

que formalmente “ensina/apresenta” os caminhos para ensinar.   
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Concordando com Gatti et al. (2011),  assumimos que “o papel da escola 

e dos professores é o de ensinar” e “que a formação inicial dos professores tem 

importância ímpar”, uma vez que “cria as bases sobre as quais esse 

profissional vem a ter condições de exercer a atividade educativa na escola 

com as crianças e os jovens que aí adentram, como também, as bases de sua 

profissionalidade e da constituição de sua profissionalização”. (GATTI, 2011, p. 

89)  

Retomando o texto de Nóvoa, temos um primeiro desafio que seria o de 

pensar em uma melhor organização da profissão. Entre dilemas e paradoxos 

encontramos um grupo de profissionais envolvidos com questões estruturais 

macro, repetição do que se pensou nos últimos 30 ou 40 anos. Há novas 

questões, novos desafios a serem pensados e parece que as instituições que 

representam os professores patinam em ideias obsoletas e ultrapassadas, pois 

já foram minimamente conquistados os objetivos iniciais das velhas 

discussões: valorização do profissional e melhoria das questões salariais. 

Obviamente há muito ainda a ser conquistado, mas o esforço em apenas uma 

direção não garante conquistas no que se almeja hoje em dia.  

Pensar na escola é também pensar nas parcerias que deveriam surgir 

espontaneamente entre pares.  Mas quem pede “ajuda” para colegas ao não 

saber ou não ter certeza de como agir em sala de aula? Encontrar parceiros 

que possam ajudar nesta difícil tarefa de ensinar geralmente é entendido como 

sinal de fraqueza e não de compartilhamento/acolhimento/troca.  

Refletir sobre práticas, pensando em ter uma formação que tenha como 

centro a ação, é o ideal, mas isto dificilmente acontece. As grades horárias dos 

cursos de formação de professores estão repletas de teorias interessantes e 

importantes, mas que não se traduzem em ações efetivas para uma posterior 

reflexão e assimilação. Se os alunos, futuros professores, tivessem o apoio dos 

profissionais mais experientes para analisar e refletir sobre suas práticas, 

teríamos menos bobagens sendo ensinadas e talvez, menos angústia 

espalhada pelo ambiente escolar. Nóvoa afirma: 
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Se não formos capazes de construir formas de integração mais 
harmoniosas, mais coerentes desses professores, nós vamos 
justamente acentuar nesses primeiros anos de profissão, 
dinâmicas de sobrevivência individual que conduzem 
necessariamente a um fechamento individualista dos 
professores.  (NÓVOA, 2007, p. 14) 

 

 Fechar-se em si é centrar toda a energia para a sobrevivência apenas. 

O diálogo, a relação dialógica tão sonhada por Freire não se efetiva. Na 

formação inicial as práticas são incipientes e dificilmente se pensa no 

acontecido, se reflete sobre o que foi feito para melhor entendê-lo, melhor fazê-

lo em outra ocasião. 

Outra crítica é a frágil inserção do que fazemos como professores nos 

meios de comunicação. Enquanto profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento gritam aos quatro ventos o que fazem e como o fazem, 

professores com boas práticas educativas ficam isolados em seus redutos, sem 

que ninguém, mesmo ao seu redor, saiba o que fazem bem e como o fazem. É 

uma forma de burocratização do trabalho docente? Pode ser, mas se não 

divulgarmos o que está sendo bem feito continuaremos a ter práticas falhas 

como modelos a serem seguidos. Os erros aparecem com muito mais 

facilidades do que os acertos, e as consequências da má formação de nossos 

alunos só virão à tona em um futuro próximo, quando dificilmente poderemos 

remediar. 

O futuro da Educação parece estar nas mãos dos professores, mas se 

eles não estão bem formados, capacitados para despertar nos alunos o desejo 

de ir além dos limites impostos pelos conteúdos, pelos saberes, o que será dos 

alunos neste mundo competitivo do conhecimento? 

Antônio Nóvoa está entre os vários teóricos que discutem a formação do 

profissional da Educação para os anos iniciais do ensino fundamental, segundo 

ele (1997), citado por Rankel (2009) o professor é um organizador de 

aprendizagens, e essa organização vai além da prática pedagógica, pois ela 

envolve todos os processos de ensino, de compreensão e também de 

formação do professor.  
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De acordo com Mizukami (2002), o processo de aprendizagem 

profissional da docência é visto pela literatura como um processo contínuo, 

composto por diferentes etapas: pré-formação, formação inicial, iniciação à 

docência e formação permanente. 

O professor passa por um processo de construção da identidade 

profissional, através da reflexão de suas práticas. Quando ele se forma, ele tem 

a teoria necessária para entrar em sala de aula, mas só com o tempo e com a 

prática ele vai criar suas “metodologias” para ministrar suas aulas. 

Ele conhece seu conteúdo de diversas formas e maneiras, e coisas das 

quais tem conhecimento profundo e coisas que tem conhecimento superficial, e 

quanto mais ele se aprofunda nos estudos mais formas diferentes e variações 

nos contextos e nos repertórios dos alunos vão surgindo. Ele explica o 

conteúdo às crianças e utiliza diferentes recursos para que a criança 

compreenda e construa sua rede de conhecimento de forma autônoma. 

Da mesma forma que a criança constrói seu conhecimento através de 

sua vivência e do que lhe é apresentado, a construção individual do professor 

ocorre da mesma forma, em suas múltiplas dimensões, ou seja, como o 

professor recebe, reelabora, reflete e transmite seu conhecimento aos alunos 

são as representações de como ele é, e qual a trajetória que traçou como 

professor. São pontes construídas através do conhecimento. “Essas pontes 

envolvem tráfego de mão dupla, na medida em que as crianças oferecem suas 

próprias representações ao professor, assim como para outras crianças”. 

(Shulman, 2004, p. 379) 

De acordo com Marcelo (1993), esta discussão e socialização entre 

professores, pouco acontece nos cursos, tanto nos iniciais quanto nos 

considerados de formação continuada, e a mudança no conhecimento dos 

professores em formação não conduz necessariamente a mudanças em sua 

prática. E Rankel assim afirma,  

 

a formação continuada trata-se de um processo de escuta, 
discussão e socialização da prática pedagógica, com o intuito 
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de aprofundar modos de seleção, organização e construção do 
conhecimento (Rankel, 2009, p.77). 

 

 1.2 A formação do professor de Arte dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Observando o percurso do homem na história da humanidade, é 

possível perceber que ele vive e convive no meio ambiente e se expressa 

através da arte. Esta relação de simbiose vem se modificando a partir de suas 

necessidades e vontades. O homem modifica o meio ambiente, cria cultura, 

modos de comunicação com a natureza e com seus semelhantes. Entender o 

patrimônio cultural, suas relações e dele participar são essenciais para o 

desenvolvimento do sentimento de ser humano, de fazer parte do mundo. 

A expressão contemporânea das ideias pode se manifestar na 

arquitetura, na música, na dança, no teatro, nas vestimentas, enfim, no 

complexo sistema de uma sociedade. O mundo sofre no seu dia a dia e 

também recebe intervenções positivas, tudo depende da forma que você vê ou 

sente. Pensando na educação inicial, esta intensidade de sentimento, esta 

interpretação futura se deve ao que a criança teve acesso anteriormente, às 

suas experiências e vivências, e também a forma como a criança foi estimulada 

para esta observação. 

 

A arte é uma atividade integradora da personalidade. Fazendo 
arte, a pessoa usa seu corpo, sua percepção, seus conceitos, 
sua emoção, sua intuição- tudo isso em uma atividade que não 
a divide em compartimentos, mas, ao contrário, integra os 
vários aspectos da personalidade. (CAMARGO, 1989, p. 14) 

 

Para entendermos o que acontece hoje em termos de ensino de Arte, é 

importante se apropriar do que aconteceu desde a sua implantação no Brasil, 

quais modelos e teóricos foram os que direcionaram os caminhos que estão 

sendo seguidos.  

 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do 
pensamento artístico e da percepção estética, que 
caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à 
experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
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percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas 
quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas 
por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes 
culturas. Esta área também favorece ao aluno relacionar-se 
criadoramente com as outras disciplinas do currículo. 
(BRASIL,1997, p.19) 

 

Na História da Educação no Brasil o ensino de Arte passou por muitas 

transformações. Primeiramente, ensinar Arte concentrava-se no ensino de 

desenho, trabalhos manuais, música e até canto orfeônico. Ensinavam-se as 

chamadas Belas Artes para transmitir padrões oriundos de outras culturas, e 

que se acreditavam adequadas e pertinentes aos nossos espaços. Em 

momentos posteriores, o ensino tinha uma visão utilitarista e imediatista, em 

outros, tinha caráter cívico e patriótico.  

No início do século XX, falou-se muito em livre expressão, criatividade, 

liberdade, e isto parece ter descaracterizado mais ainda a disciplina de Arte. No 

início de 1960, alguns educadores passaram a ensinar conteúdos das 

linguagens artísticas pensando na sua contribuição para a educação do ser 

humano. Muita coisa foi transformada com o tempo, e no caminhar do século 

fez-se novamente uma reflexão sobre o Ensino da Arte, influenciado pelas 

ideias da Escola Nova. 

Na década de 1970 o ensino de Arte mudou, pois influenciados por um 

psicologismo exacerbado, se percebeu que as crianças desenvolviam e 

aprendiam de forma direcionada, complexa e não espontânea, assim o 

professor deveria ensinar por meio da instrução: era o momento do tecnicismo. 

Em 1971, a Arte foi incluída no currículo escolar como Educação 

Artística, mas ainda não era uma disciplina (Lei 5692), e pressupunha a 

educação de varias linguagens artísticas. 

Em 1980, o movimento de Arte-Educação é criado com a ideia de 

conscientizar os professores de Arte tanto na educação formal, como na 

informal, e a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), considera obrigatória a 

educação de Arte na Educação Básica, (Lei 9394 ⁄96).  Em seu capítulo II, art. 
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26, parágrafo 2º temos que “O ensino da arte constituirá componente curricular 

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

desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997, Arte passa a 

ser área, com conteúdos específicos e não apenas como atividade. Fala-se 

muito de Temas Transversais, como se o ensino por meio deles fosse resolver 

todas as mazelas da escola. 

Eces hoje, o que fundamenta a ação docente em Arte? Sabemos que 

“os educadores são os porta vozes de uma visão de mundo, transmissores de 

comportamento, interferindo direta e ativamente na construção de seres 

individuais e sociais” (DERDYK, 1994, p. 11). Cada instituição de ensino 

superior tem uma grade curricular especifica para a formação de seus alunos 

para o ensino de Arte. O Ministério de Educação e Cultura (MEC) na 

Resolução CNE - CES no. 1, de 16 de janeiro de 2009, determina no artigo 

quarto, paragrafo único que, para toda e qualquer licenciatura, inclusive em 

Artes, “devem ser acrescidas as competências e habilidades definidas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais referentes à Formação de Professores para a 

Educação Básica”. 

Todo professor tem uma longa trajetória de formação, pois desde o 

momento que pensa em ser professor deve encarar o mundo de uma forma 

diferente, singular. A formação do professor é contínua, cada dia, cada 

experiência vivida, acrescenta e incorpora nas experiências do professor em 

sala de aula, possibilitando uma concepção pedagógica própria. O professor 

deve saber desenvolver as capacidades criativas dos alunos aproveitando ao 

máximo os momentos das aulas de artes, sem deixar que a aula pareça 

apenas um momento de descanso de relaxamento, de passatempo. 

 

Sabemos que a professora dos anos iniciais do ensino 
fundamental não tem uma formação específica de artes, e que 
boa parte das escolas brasileiras não possui atendimento 
especializado para este componente curricular nessa etapa da 
escolaridade. Entretanto muitos cursos de pedagogia, hoje, têm 
privilegiado algum tipo de formação para das aulas de Arte. 
(MODINGER, 2012, p. 16) 
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Mas devemos estar atentos, pois o professor de Arte não é um “quebra-

galho”, uma pessoa para ajudar as outras professoras apenas. Mesmo 

sabendo que em alguns momentos da história, como em 1971, a disciplina de 

Educação Artística era vista apenas como uma “atividade educativa” – um 

momento de descontração sem objetivos ou conteúdos específicos. Assim, “a 

docência em artes não pode ser isenta de um diálogo constante entre o mundo 

das artes e o mundo da educação”. (MODINGER, 2012, p. 22) 

Os alunos por sua vez, com a apresentação dos conteúdos de Arte, têm 

a possibilidade de entender também como superar problemas e enfrentar o 

mundo de outra forma, enxergando tudo por um novo ângulo, quem sabe o das 

linguagens artísticas.  

 

O conhecimento em artes pode ser aprendido e lapidado, não 
se trata de ter ou não dom ou talento; todos têm o direito de 
saber mais sobre artes. Quanto mais conhecemos alguma 
coisa, mais chances temos de entendê-la; o ensino de artes na 
escola e nos anos iniciais é tão importante quanto qualquer 
outro componente curricular, pois colabora com a 
aprendizagem dos demais conhecimentos, inclusive na 
alfabetização. (MODINGER, 2012, p. 20) 

 

O homem modifica o meio ambiente, cria cultura, modos de 

comunicação com a natureza e com os seus semelhantes. Entender o 

patrimônio cultural e suas relações e dele participar são essenciais para o 

desenvolvimento do sentimento de ser humano, de fazer parte do mundo. 

Na cidade de São Paulo, assim como em todo o imenso Brasil, 

encontramos uma mistura de etnias e culturas, que proporcionam uma 

riquíssima mistura de valores, e uma visão de arte diferente de qualquer lugar 

do mundo. A cidade respira a arte e com ela podemos descobrir o que 

trabalhar com as crianças.  

 

A arte nem sempre se apresenta no cotidiano como obra de 
arte. Mas pode ser observada na forma dos objetos, no arranjo 
de vitrines, na música dos puxadores de rede, nas ladainhas 
entoadas por tapeceiras tradicionais, na dança de rua 
executada por meninos e meninas, nos pregões de 
vendedores, nos jardins, na vestimenta, etc. O incentivo à 
curiosidade pela manifestação artística de diferentes culturas, 
por suas crenças, usos e costumes, pode despertar no aluno o 
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interesse por valores diferentes dos seus, promovendo o 
respeito e o reconhecimento dessas distinções. (PCN, 2001, 
pg. 51) 

 

Assim como em outras áreas do conhecimento, existe uma grande 

diferença entre saber Arte e saber ensinar Arte.  

 

É preciso aprender a arriscar, saber onde procurar subsídios 
que alimentem e ampliem as suas próprias ideias a respeito de 
como pode ser uma aula de artes nos anos iniciais. Todos nós 
podemos ser um pouco artistas. Parte disso envolve arriscar, 
aventurar-se sem medo em um caminho que nem sempre 
sabemos a onde vai chegar. (MODINGER, 2012, p. 20)  

 

O olhar certeiro sobre determinado conteúdo deve estar associado ao 

conhecimento pedagógico correspondente para que se possa pensar em 

construir algo consistente em termos de ensino e de aprendizagem. Ferraz 

afirma: “o professor terá de entrelaçar a sua prática-teoria artística e estética a 

consistentes propostas pedagógicas”. (FERRRAZ, 2009, p.60) 

Segundo Modinger (2012) “podemos dizer que todos são capazes de 

criar, basta termos as oportunidades e as ferramentas para isso”. (MODINGER, 

2012, p. 20). 

E mais, se a função da Arte na escola e do seu ensino “é ensinar a ver”, 

segundo Schlichta (2009), para isso é necessário desenvolver nas crianças, 

“um processo de formação dos sentidos, pois os objetos, mais do que vistos, 

precisam ser compreendidos em seus significados.” (SCHLICHTA, 2009, p.8). 

Um professor não olha apenas com seus próprios olhos, mas carrega neste 

olhar todo o seu Ser e deve ser capaz de transferir este olhar diferenciado e 

fazer com que seus alunos também sejam capazes de ir além. 

 

No ato de desenhar está implícita uma conversa entre o pensar 
e o fazer, entre o que está dentro e o que está fora. 
Recebemos inúmeros estímulos a todo instante. Relacionamos 
alguns, selecionamos outros, valorizamos, negamos... e desse 
movimento interno vão surgindo as configurações e 
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constelações de significados que irão se transformar em 
futuros entes gráficos. (DERDYK, 1994, p. 121) 

 

Como podemos pedir para uma criança criar, se não a ensinamos a 

sentir, a praticar, a trabalhar, a manusear, a conhecer o que é denominado e 

conhecido como arte. 

 

1.3 Muitas formações – Uma linguagem, várias linguagens. 

A diferente formação de professores gera aulas distintas, apesar de 

existirem parâmetros do Governo Federal e Estadual que idealizam modelos a 

serem seguidos. Já é sabido que o que é ensinado para os futuros professores 

na universidade tem uma grande distância do que é finalmente realizado em 

sala de aula. No caso de professores de Arte das turmas do primeiro ao quinto 

ano do Estado de São Paulo, na capital, além da diferença característica de 

cada profissional, temos diferentes formações, pois para ensinar Arte na escola 

podemos ter artistas plásticos, músicos, dançarinos, arquitetos, designers e 

obviamente cada profissional ministra suas aulas dentro do conteúdo que mais 

conhece e domina. Mas então como acontece o ensino das diferentes 

linguagens da arte nas salas de aula. Qual é a linha de pensamento dos 

professores do Estado de Ensino Fundamental I.  Em que teia eles transitam? 

Quais saberes e conhecimentos eles irão mediar e apresentar os seus alunos 

sob a égide de Arte? 

Sabemos que em nenhuma área saímos da faculdade “prontos”, mas 

quando lidamos com a formação de crianças, temos que estar bem preparados 

e orientados. 

 

Conhecer mais sobre artes não é o único modo de criar e 
imaginar, afinal, poderemos exercitar a capacidade de criação 
em qualquer área de conhecimento, mas sabemos o quanto as 
aulas de artes, nos anos iniciais , podem ser um espaço 
privilegiado para esta experiência. Arte na escola não é luxo, 
nem supérfluo, mas um direito de todas as crianças. 
(MODINGER, 2012, p.15) 
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Na academia se fala muito do ensino em diferentes faixas etárias, mas 

percebe-se que no Ensino Fundamental I, que são as turmas de formação de 

caráter, de cidadãos, principalmente na disciplina de Arte, existem poucos 

estudos densos nesta área que associem teorias a boas práticas. O professor 

trabalha com base no que aprendeu na faculdade ou com o que ele se lembra 

de como ele, professor - na época aluno - aprendeu.  

A arte não é necessariamente sempre unidirecional, não é mais 

temporal, o conceito de arte como conhecíamos está se dissolvendo, não 

existe apenas uma maneira linear de abordar os saberes da arte. Devemos 

poder ler nas entrelinhas: o que eu quero ensinar e o que eu quero que o aluno 

aprenda. Há certa flexibilização em conteúdos, em escolhas metodológicas e 

que somente tendem a auxiliar alunos a aprender. Há de se aproveitar as 

relações temporais e espaciais da escola para apresentar esta 

contemporaneidade aos alunos, através da observação do entorno, da reflexão 

e do estudo do ambiente.  

 

Para crianças de lares desfavorecidos, a participação ativa na 
escola pode ser a única oportunidade de adquirirem 
conhecimento poderoso, e serem capazes de caminhar, ao 
menos intelectualmente, para além de suas circunstâncias 
locais e particulares. (YOUNG, 2007, p.1297) 

 

Defendemos a ideia de trabalhar com o repertório do aluno, conhecer 

sua realidade para depois partir para algo novo, mas sabemos que nem todos 

os conteúdos trabalhados tem que estar relacionados com o cotidiano, pois 

isso limitaria o conhecimento das coisas. Todo aprendiz é um produtor de 

saber e não apenas um reprodutor do saber. Assim nos aproximamos das 

escolas paralelas que atualmente são uma das maneiras mais próximas da 

realidade do aluno para se trabalhar arte.  

Na escola, espaço de aprendizagem sistematizada, o que 
importa é cultivarmos uma atitude artística diante dos trabalhos 
que fazemos, aliada a mais conhecimento sobre o assunto e 
nossa vontade de experimentar e ir além do que já sabemos. 
(MODINGER, 2012, p.22) 
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Como arquiteta e professora de Arte, não resisti, e em meu trabalho 

gostaria de citar a importância de um ambiente para as aulas, podemos falar 

dos diferentes ambientes dentro e fora de uma escola onde podemos trabalhar 

com Arte, mas no cotidiano escolar, um ambiente montado pensando nas 

diferentes linguagens, ajuda o professor a desenvolver as habilidades das 

crianças, e lhes proporciona o contato com varias áreas. Andar pelo bairro, ver 

manifestações artísticas, conhecer museus, observar esculturas, intervenções, 

possibilitado um olhar estendido a um leque muito maior de conhecimento do 

que apenas o que temos em alguns dos livros didáticos conhecidos. 

É importante aproximar os estudos sobre a arte, da realidade de nossos 

alunos, pois vivemos em um país com uma imensa diversidade cultural, e as 

crianças precisam sim conhecer a arte do mundo para assim aprender a 

valorizar a sua cultura e criar assim a sua identidade cultural. Paulo Freire já 

dizia que “a educação é uma forma de intervenção no mundo”.  Para intervir, os 

alunos precisam conhecer e é também por meio das diversas manifestações 

artísticas que ele pode conhecer o ser humano, o homem que ele é ou deveria 

ser. 

O professor de Arte deve trabalhar as diferentes linguagens da 

educação (para muitos autores são quatro: teatro, música, dança e artes 

visuais), mas atualmente podemos e devemos acrescentar a mídia, a arte 

tecnológica, que pode ser visual, mas simultaneamente musical, teatral, de 

movimento. Desta forma estaremos pensando em ações educativas 

multidisciplinares.  

Muitos professores acreditam que devem trabalhar apenas e área de 

seu conhecimento, e com isto é fácil concordar, pois se ensina melhor o que se 

sabe. Talvez fosse melhor reescrever: somente é possível ensinar o que se 

sabe. Mas ele pode se preparar para ensinar as diferentes linguagens 

artísticas, apresentando o que de melhor o homem construiu e fez, e assim, 

possibilitar às crianças o conhecimento de um mundo pleno, recheado de 

tantas manifestações. De acordo com Schlichta (2007), “assim como os 

artistas, quando apreciamos ou lemos uma obra de arte, também criamos 

significados.” (SCHLICHTA, 2007, p.11) E são estes significados e 
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significações, criados a partir de signos, que estão interiorizados no ato de 

aprender.  

Já em 1982, Porcher escrevia, mas sem discutir a formação deste 

profissional: 

 

Na verdade elas devem ser iniciadas de uma só vez à arte de 
seu tempo (dança, música, artes plásticas, cinema, etc.) Mas 
talvez mais ainda do que para a arte clássica, esta iniciação 
deve lançar mão de todos os recursos de envolvimento ativo, 
de curiosidade, de expressividade: encontro com artistas, 
comentários sobre as obras, transposição das artes umas para 
dentro das outras, mímica, jogo, comunhão de emoções e das 
descobertas de acordo com as oportunidades e estímulos do 
momento. (PORCHER, 1982, p. 47)  

 

 Ensinar aos alunos as artes do nosso tempo ou apenas uma das 

linguagens artísticas...  

Para além do seu saber específico, nas diversas ciências que 
sustentam os conhecimentos mediados aos alunos nos bancos 
escolares, é imprescindível que este profissional da educação 
tenha conhecimentos teóricos e práticos de Didática. (LIBLIK, 
2011, p. 9) 

 

Para construir este repertório, este leque de saberes, precisamos 

trabalhar em sala de aula: expressão individual, formação do individuo 

(cidadania), coordenação, transversalidade, liberdade de expressão, cultura, 

origens, mundo (visões diferentes), descobertas, busca do eu, diferentes 

linguagens (interação social, ambiente), aprender a respeitar, visão crítica da 

história porque existem diferentes pinturas e expressões, respeito, estabelecer 

relações, níveis do saber – construção do saber de cada aluno a partir da 

expressão, promover a criatividade (autoestima, autoconfiança, autocrítica), 

não direcionar, não limitar, não estagnar (não ficar com os estereótipos), 

cooperação, relacionamento, posicionamentos pessoais em relação a artistas, 

arte local e nacional, reconhecimento de obstáculos no processo criador, fazer, 

apreciar e refletir, descobrir, desenvolver e criar a cidadania na sala de aula por 

meio dos conteúdos da arte. 
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E, para trabalhar isso em sala de aula, e para além do que o professor 

aprendeu em sua formação, ele deve valorizar as sensações, a intuição. O que 

se sente apenas pelo olhar desenvolve-se através da vivência, do 

conhecimento e da cultura de cada um e dos diversos sentimentos que, com 

certeza, surgirão... 

Diferentemente do ensino das ciências ditas “duras”, infelizmente 

ensinar Arte e as suas linguagens está hoje muito mais associado ao lazer, ao 

divertimento, do que a conteúdos específicos das Artes, sejam eles visuais, 

dramáticos, musicais ou de dança.  As outras licenciaturas, sejam elas de 

qualquer área, utilizam, em alguns casos, os conteúdos de Artes como muletas 

para dizer que “fazem interdisciplinaridade”. Ledo engano, considerar que a 

interdisciplinaridade seja um substantivo, algo concreto em vez de considerar 

como uma qualidade de trabalho, um olhar diferenciado para o conhecimento e 

suas relações internas.   

Hernandez, ao refletir sobre o ensino de arte na Espanha parece estar 

falando do nosso país, pois escreve, “parece não estar adequada aos 

conhecimentos e problemas estabelecidos pela compreensão e representação 

artística atual (até o ponto de não falar de arte no currículo das séries iniciais)” . 

(HERNANDEZ, 2000, p. 87). 

Mas muita coisa foi transformada com o tempo e, no início do século XX, 

mostrou-se uma preocupação com o Ensino da Arte, influenciado pelas ideias 

da escola nova. Foi neste período que se falou muito em livre expressão, 

criatividade, liberdade, e talvez este enfoque tenha descaracterizado a 

disciplina de Artes. Muitos fatores sociais, educacionais e culturais 

influenciaram o ensino da Arte neste período da História. Alguns movimentos 

aconteciam no Brasil e no mundo, como a Semana de 22, as Bienais de São 

Paulo, movimentos de Cultura popular e Contracultura, e a organização de 

professores (arte-educadores). Por ai percebemos como a Arte anda sempre 

relacionada ao momento histórico, aos acontecimentos e por isso ela não pode 

ser desvinculada do resto. De acordo com Martins (1998),  
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é por meio delas [as linguagens artísticas] que poderemos 
compreender o mundo das culturas e o nosso eu particular. 
Assim, mais fronteiras poderão ser ultrapassadas pela 
compreensão e interpretação das formas sensíveis e subjetivas 
que compõem a humanidade e sua multiculturalidade, ou seja, 
o modo de interação entre grupos étnicos e, em sentido mais 
amplo, entre culturas. (MARTINS, 1998, p. 14).   

 

No início de 1960, alguns educadores passaram a ensinar Arte 

pensando na sua contribuição para a educação do ser humano. 

Na década de 1970 o estudo sobre o ensino da Arte mudou, pois se 

percebeu que as crianças desenvolviam e aprendiam Arte de uma forma 

complexa e não espontânea, assim o professor deveria ensiná-la por meio de 

instruções objetivas e pontuais e não mais apenas pelo laissez-faire 

infelizmente tão comum ainda nos dias de hoje. 

Em 1971, a Arte foi incluída no currículo escolar como Educação 

Artística, mas ainda não era uma disciplina (Lei 5692/71), e pressupunha o 

ensino de todas as linguagens artísticas. 

Em 1980, um movimento de Arte-Educação é criado com a ideia de 

conscientizar os professores de arte tanto na educação formal, como na 

informal, e a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), considera obrigatória a 

educação de Arte na educação básica, (Lei 9394 ⁄96). Neste período, quando 

os PCNs para a área de Arte foram escritos, a Metodologia Triangular se 

transformou no fundamento oficialmente proposto pela Secretaria de Educação 

Fundamental do Ministério de Educação e Cultura (MEC) para orientar o ensino 

artístico no Brasil. E, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Arte 

passa a ser área, com seus conteúdos específicos e não apenas atividade. A 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) afirma no capítulo II, art. 26, 2o., “o ensino da 

arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente 

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

promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (LDB, 1996) 

O Ensino da Arte no Brasil infelizmente ainda está longe de ser 

unificado, existem professores atualizadíssimos que acompanham as 
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tendências, e há profissionais que estão desatualizados e longe de atingir os 

padrões de ensino sugeridos pelos PCN ou pela Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais. Estes dois documentos citados, foram criados com o intuito de 

oferecer a democratização do Ensino de Arte no Brasil, mas ainda não 

asseguram um ensino de qualidade para todos os estudantes do país. E por 

que ensinamos Arte? Iavalberg explicita: 

 

A arte promove o desenvolvimento de competências, 
habilidades e conhecimentos necessários a diversas áreas de 
estudos; entretanto, não é isso que justifica sua inserção no 
currículo escolar, mas seu valor intrínseco como construção 
humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos. 
(IAVELBERG, 2003 p. 09) 

 

Em 1989, Ferraz e Fusari, baseados em vários estudos realizados 

organizaram um quadro síntese denominado Componentes Curriculares 

Básicos que se articulam nas aulas de Arte e que contém seis “olhares” 

específicos: professores de arte, objetivos educacionais em arte, métodos de 

ensino aprendizagem em arte, meios de comunicação escolares em arte e 

alunos de arte. Cada coluna explicita o tópico – título dizendo quem é o sujeito, 

o que faz, como faz e quando. Sobre quem é o professor de arte, foco deste 

trabalho dissertativo, o quadro afirma que estes profissionais além de saber 

arte sabem educação escolar em arte, ou seja, que sabem ensinar arte. Isto 

não é o que resulta dos questionários recebidos dos professores entrevistados. 

Além disso são responsáveis pelas possibilidades de melhoria de suas práticas 

escolares de processos avaliativos mas percebemos em nossa pesquisa que 

isto não se confirma pois sempre a “culpa” da má qualidade na escola é do 

outro: do governo, da direção da escola, dos colegas, etc. 

Neste quadro retirado do livro Metodologia do Ensino da Arte: 

fundamentos e proposições de Fusari e Ferraz estão as explicações de qual o 

papel do professor de Arte e de seu aluno, e o que envolve esse processo 

dentro de uma instituição como a escola.  Ser professor de Arte,  
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É atuar através de uma pedagogia mais realista e mais 
progressista, que aproxime os estudantes do legado cultural e 
artístico da humanidade, permitindo, assim, que tenham 
conhecimento dos aspectos mais significativos da nossa 
cultura, em suas diversas manifestações. (FUSARI e FERRAZ, 
1993, p. 146-7)  

 

Já alguns anos depois, em 2009, com a edição revista, temos uma visão 

um pouco mais elaborada e ampla de quem são estes professores: 

São os profissionais situados em um contexto sociocultural e 
sujeitos responsáveis pelo processo prático e teórico da 
educação escolar em arte. Incorporam uma história individual e 
social tanto em saber arte quanto em saber educação escolar 
em arte. (FUSARI e FERRAZ, 2009, p. 146). 
 
 

Ser professor de Arte envolve não apenas a ação profissional, como 

todo educador independente da disciplina, ele deve ter um grande 

conhecimento de quais objetivos que atingir, do conteúdo, de técnicas, de 

tendências, de história, de metodologias de ensino e de aprendizagem. Ele tem 

que ter capacidade de organização do trabalho escolar, deve frequentar 

museus, ir às exposições, palestras, discutir sobre a Arte e o Ensino da Arte, 

deve estar sempre atualizado e seguindo a Arte pelo mundo - coisa que hoje 

em dia torna-se mais fácil devido aos meios de comunicação que temos que 

nos permitem em tempo quase que real saber das novidades espalhadas pela 

cultura do mundo afora. O professor deve conhecer muito bem o aluno que 

está lidando, a região onde mora, sua cultura, seus interesses, as 

particularidades de cada um e do espaço em que convive. O professor de Arte 

tem que ter consciência que trabalhar com Arte, pode sensibilizar o aluno para 

que ele tenha uma postura crítica em relação à sociedade, ele tem o poder de 

transformar o futuro de uma criança. Ele pode e deve estimular os sentidos da 

criança e incentivá-las a enxergar o mundo de outras maneiras. Também não 

podemos esquecer que o professor tem a liberdade de criar seus métodos e 

trabalhar com os alunos seguindo suas convicções, de forma a envolver o 

aluno no seu processo ensino-aprendizagem. Ou seja, parafraseando Fusari e 

Ferraz (2009), todas as experiências vivenciadas pelo professor: artísticas, 
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estéticas e culturais, auxiliarão na determinação dos conteúdos e métodos de 

educação escolar em Arte.  
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CAPÍTULO 2 – A PESQUISA - QUEM SÃO OS PROFESSORES DE 

ARTES 

Toda a arte de ensinar é apenas a arte de acordar a curiosidade natural nas 
mentes jovens, com o propósito de serem satisfeitas mais tarde. 

(Anatole France) 

 

2.1 Informações gerais 

Esse estudo é caracterizado como descritivo-analítico, de natureza 

quantitativa-qualitativa, desenvolvido junto a professores de Arte do Ensino 

Fundamental I da Diretoria de Ensino Centro Sul do Governo do Estado de São 

Paulo, que foi a financiadora do meu trabalho. É um estudo realizado em duas 

etapas. A primeira, de natureza mais panorâmica, visou oferecer, via 

questionário, um mapa de quem é o professor de Arte do Ensino Fundamental 

I, quais suas características e aspectos gerais sobre formação e atuação (35 

participantes). A segunda procurou aprofundar alguns tópicos do trabalho 

pedagógico (entrevistas com 4 participantes) de forma a oferecer um quadro 

mais detalhado de como o professor de Arte do Ensino Fundamental I trabalha 

e em que ele se baseia. 

A questão da pesquisa é assim definida: “Quais relações professores de 

Arte do Ensino Fundamental I estabelecem entre a formação e a atuação 

profissional?”. 

Como objetivo geral, pretendeu-se descrever as relações que 

professores de Arte do Ensino Fundamental I estabelecem entre suas 

formações e suas atuações profissionais. 

Entre os objetivos específicos temos a caracterização dos professores 

de Arte que atuam no Ensino Fundamental I, sua identificação e as 

contribuições do curso de formação básica para a atuação profissional. 

Também deverão ser caracterizados e descritos como os professores 

trabalham as diferentes linguagens na escola, exemplificando o ensino que 

professores ministram via relatos de aulas. Deverão ser identificadas 

experiências culturais julgadas importantes na formação continuada dos 
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professores, bem como tipos de acesso que os professores utilizam para a vida 

cultural da cidade e assim identificar como este professor relaciona 

experiências culturais com as aulas que ministra. Importante também identificar 

quais tipos de materiais o professor utiliza em sala de aula e quais são as 

possibilidades apontadas por professores para seu desenvolvimento 

profissional no local de trabalho. 

As fontes de coleta de dados utilizadas foram documentos, questionários 

(com questões abertas e fechadas) e entrevistas. 

O tratamento dos dados caracteriza-se como sendo de natureza 

qualitativa e quantitativa: tratamento quantitativo das questões fechadas do 

questionário e tratamento qualitativo das questões abertas via identificação de 

focos relacionados à questão e objetivos da pesquisa (tanto das questões 

abertas do questionário quanto as das entrevistas) 

2.2 Trajetória dos questionários e entrevistas. 

Em julho de 2011, procurei, dentro da Diretoria de Ensino, o melhor meio 

para chegar aos professores de Arte das escolas de Ciclo I. O que parecia 

mais adequado era o e-mail para o primeiro questionário, assim juntamente 

com minha orientadora decidimos aguardar até o início de 2012, para iniciar 

este trabalho.  

Em março de 2012, consegui ter acesso a 120 e-mails de professores de 

Arte da rede (Diretoria Centro-Sul), encaminhei os questionários, juntamente 

com uma carta de apresentação e aguardei respostas.  

Não obtive respostas. Insisti mais algumas vezes, remandando os e-

mails e explicando que era um trabalho de mestrado, e que os dados seriam 

sigilosos. Apesar de saber que e-mails são considerados excelentes meios de 

comunicação, em termos de pesquisa acadêmica parece que este meio não e 

bem aceito nem funcional. Dos 120 e-mails enviados, recebi apenas uma 

resposta de uma professora questionando onde tinha conseguido seu e-mail, 

ela se dispôs a responder, mas encaminhei o questionário algumas vezes e, 

nada. Comecei então a entregar questionários para professores da rede que 
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conhecia e tinha como fazer isso pessoalmente, consegui assim 5 professores 

participando. Ainda achei pouco e voltei a Diretoria de Ensino solicitando 

novamente ajuda, e consegui com que os questionários fossem pelas mãos 

dos diretores das escolas até as mãos dos professores, e assim, em um mês 

obtive mais 10 questionários, depois mais 5, e ao final de mais um mês obtive 

ao todo 35 questionários dentre as 40 escolas de Ciclo I. No início fiquei 

assustada em perceber a baixa colaboração dos professores; mas muitos se 

dispuseram a colaborar novamente através de entrevista via e-mail ou 

pessoalmente.  

Os questionários foram elaborados em cima de informações pertinentes 

a minha pesquisa, tentando pensar em como as perguntas objetivas e abertas 

poderiam me ajudar futuramente a fazer uma análise e cruzamento de 

informações.  

Após análise dos dados, e caracterização dos professores foi iniciada a 

segunda etapa do trabalho, as entrevistas pessoais. Novamente me deparei 

com problemas, muitos dos professores que haviam deixado o e-mail para uma 

segunda fase do processo não retornaram meu contato, e assim acabei 

fazendo apenas 4 entrevistas, sendo que destas, três estavam dentro do 

padrão escolhido – professores com diferentes formações além Arte, e um dos 

professores com apenas a Licenciatura Plena.  

Mesmo assim os resultados foram interessantes, e após as entrevistas 

pude fazer uma nova avaliação e cruzamento de dados, que resultaram em 

resultados interessantes, que serão explicados mais adiante. 

2.3 Participantes da pesquisa 

Os participantes da pesquisa, como mencionado anteriormente, foram 

35 na primeira fase e 4 na segunda fase. A seguir, são apresentadas as 

principais características dos mesmos. 

Para o Governo do Estado, na cidade de São Paulo - Diretoria Centro 

Sul, ha 40 escolas específicas com turmas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental – período escolar limitado para a minha pesquisa - dentre estas 



49 
 

tivemos retorno de 35 professores nas entrevistas impressas enviadas para as 

escolas. 

Considerando que alguns professores ministram aula em mais de uma 

escola, podemos dizer que a maioria dos professores que trabalham com ciclo I 

responderam as entrevistas enviadas. Pesquisar qual é o profissional 

responsável pelo Ensino de Arte, realizando o levantamento através de 

questionários da sua formação e prática de ensino para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental e entender como o professor de Arte fundamenta sua 

ação docente pelo olhar dos teóricos estudados e das entrevistas realizadas 

com os professores de Arte do Estado de São Paulo – Ciclo I. 

Os 35 participantes da primeira fase da pesquisa caracterizam-se como 

segue: 

Tabela 1: Gênero dos participantes 

Masculino P2, P3, P4, P8, P17, P18, P28, 

P35. 

8 23% 

Feminino P1, P5, P6, P7, P9, P10, P11, 

P12, P19, P20, P21, P22, P23, 

P24, P25, P26, P27, P29, P30, 

P31, P32, P33, P34. 

27 77% 

 

Analisando os dados, percebemos que entre os professores que 

responderam o questionário, temos como maioria mulheres (77%), na faixa dos 

30 aos 50 anos (65%). 

Tabela 2. Faixa etária dos participantes 

Não respondeu P9, P11, P15, P20, P22, P32, 

P35. 

7 20% 

20 à 30 P13, P17, P30. 3 9% 
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30 à 40 P2, P3, P5, P6, P16, P24, P26, 

P27, P29, P31. 

10 28% 

40 à 50 P1, P4, P7, P8, P10, P14, P18, 

P21, P23, P25, P28, P33, P34. 

13 37% 

50 à 60 P12, P19. 2 6% 

60 à 70  0 0% 

 

Tabela 3. Estado Civil dos participantes.  

Não respondeu P9, P11, P15, P20, P22, P31, 

P32, P35. 

8 23% 

Solteiro P2, P3, P4, P6, P13, P14, P17, 

P19, P21, P24, P26, P30, P34. 

13 37% 

Casado P1, P5, P7, P8, P10, P18, P23, 

P25, P27, P28, P29, P33. 

12 34% 

Divorciado P16 1 3% 

Viúvo  0 0% 

Outro P12 1 3% 

 

Tabela 4. Número de filhos dos participantes. 

Não respondeu P9, P11, P13, P15, P18, P19, 

P20, P22, P32, P35. 

10 29% 

0 P2, P3, P4, P5, P6, P14, P24, 

P26, P30, P31, P34. 

11 31% 

1à 3 P1, P7, P8, P10, P12, P16, P17, 

P21, P23, P25, P27, P28, P29, 

14 40% 
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P33. 

4 ou mais  0 0% 

 

Temos 13 professores solteiros e 12 professores casados, e apenas dois 

divorciados ou separados – 29% dos professores não responderam esta 

pergunta. Os que são solteiros não têm filhos e os casados têm em média de 1 

à 3 filhos.  

Tabela 5. Formação do professor. 

Médio 

profissionalizante 

P5, P7, P24, P25, P26, P32, P33. 7 20% 

Graduação TODOS 35 100% 

Pós-graduação P4, P5, P6, P8, P12, P14, P16, 

P22, P27, P33, P34, P35. 

12 34% 

Mestrado P5, P13, P14, P20, P23. 5 14% 

Doutorado  0 0% 

 

Dos 35 professores entrevistados, 20% deles fizeram o Ensino Médio 

profissionalizante, em diferentes áreas de atuação, nem todos ligados â 

educação. Analisando os questionários, percebemos que 100% dos 

participantes têm a graduação, porém cinco dos professores entrevistados não 

informaram o nome do Curso realizado na graduação, e devido a legislação 

vigente no Estado de São Paulo, nem todos os professores que ministram 

aulas de arte obrigatoriamente têm a Licenciatura Plena em Artes, assim não 

posso afirmar que todos os professores entrevistados possuem a graduação 

adequada à disciplina. Assim sendo a grande maioria dos professores têm a 

Graduação em Arte ou Educação Artística, porém devido ao ano de conclusão 

de curso a nomenclatura da Licenciatura muda. 
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Gestão 

Educacional 

P4. 1 3% 

História da Arte P5, P12, P33. 3 9% 

Artes Cênicas P6. 1 3% 

Criação Visual e 

Multimídias 

P8. 1 3% 

Comunicação em 

Arte Educação 

P14. 1 3% 

Linguagens da 

Arte 

P16. 1 3% 

Psicopedagogia P22, P27. 2 6% 

Arte terapia P27. 1 3% 

Docência no 3° 

grau 

P33, P35. 2 6% 

Criação Visual P34. 1 3% 

 

Fazendo uma análise completa então temos além do curso de Artes, 9 

dos professores têm outras graduações, e com relação aos cursos de pós-

graduação dentre os professores entrevistados 12 têm um curso lato sensu e 5 

possuem mestrado (stricto sensu). Nos cursos de pós-graduação podemos 

dizer que todos têm relação direta com ser professor de Arte, pois são bem 

mais específicos, há uma grande variedade de cursos entre os professores, 

apenas História da Arte 9%, Psicopedagogia 6%, e Docência no 3° grau 6%, 

foram realizados por mais de um dos entrevistados apesar de terem sido 

realizados em diferentes instituições, os outros foram cursados apenas por 3% 

dos professores cada um. 
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CAPÍTULO 3: Professores de Arte do Ensino Fundamental I: formação e 

atuação. 

Pensar nunca é insano. Pensar sozinho é humano. Pensar o pensamento de 
alguém é aprendizagem. 

(Lúcia Helena de Miranda Gomes) 
 

São apresentados, neste capítulo, dados referentes a questões abertas 

do questionário e dados das entrevistas. O objetivo central, aqui, é indicar, sob 

a ótica dos professores, como eles trabalham Arte considerando vários focos 

explicitados a seguir. O capítulo oferece elementos para compreensão de como 

os professores se expõem em face de sua formação e atuação. Este capítulo é 

apresentado considerando: 

3.1. Caracterização do trabalho dos professores de Artes 

3.2. Como professores concebem e ensinam Artes 

3.3. Relações entre formação e atuação. 

 

3.1 Caracterização do trabalho dos professores de Artes  

Como entrevistamos somente professores do Estado de São Paulo, 

sabemos que existe uma política pública que interfere em algumas das 

respostas solicitadas, ou seja, nem todas as respostas foram respondidas de 

acordo com o que feito em sala, mas sim de acordo com o que se espera que o 

professor faça em sala de aula.1 Ou seja, foram respondidas coerentemente 

com a linha de trabalho do governo, mas durante as entrevistas realizadas 

posteriormente, assim como em conversas informais ocorridas durante o 

percurso do meu trabalho pudemos perceber que nem sempre o que é dito, é o 

que é realizado.  

                                                           
1 Ver apêndice 3. Na prova de mérito – que está diretamente relacionada ao aumento de 
salário do professor - realizada este ano pelo Governo do Estado de São Paulo para os 
professores da rede estadual de ensino, entre 40 questões de formação específica, 09 eram de 
Artes Visuais, 10 eram de Dança, 10 eram de Música e 10 eram de Teatro, e 01 era sobre a 
questão do ensino da Arte ser polivalente. Sendo que se alega que a prova é realizada em 
cima dos cadernos do professor aplicados ao Ciclo II do Ensino Fundamental, mas professores 
que ministram aulas apenas no Ciclo I, não tem acesso a esses cadernos. 
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Dos 35 professores entrevistados, 21 afirmam que em sala de aula 

trabalham com as quatro linguagens das Artes. A linguagem mais trabalhada é 

a arte visual, e a linguagem menos trabalhada é a dança, que no caso da 

Diretoria Centro Sul é muito valorizada pelos professores de Educação Física, 

pois existe um festival de dança realizado todos os anos por eles – este festival 

também é aberto aos professores de arte, mas poucos se interessam em fazer 

parte deste projeto. 

Tabela 6 – Linguagens trabalhadas em sala de aula. 

Artes visuais TODOS 35 100% 

Música P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P9, P10, P11, P12, P13, P15, 

P16, P17, P18, P19, P20, P21, 

P22, P23, P24, P25, P26, P27, 

P28, P29, P30, P30, P31, P32, 

P33, P34, P35. 

33 94% 

Dança P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P17, P18, P19, P20, 

P21, P24, P25, P27, P28, P30, 

P32, P33. 

22 63% 

Teatro P1, P2, P4, P5, P6, P7, P9, 

P10, P11, P12, P14, P15, P17, 

P18, P19, P20, P21, P23, P24, 

P25, P27, P28, P30, P32, P33. 

25 71% 
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Tabela 7 – Pontos principais trabalhados em sala de aula. 

Técnicas 

artísticas 

P1, P3, P4, P5, P6, P7, P14, 

P15, P16, P17, P18, P19, P20, 

P21, P23, P24, P26, P27, P29, 

P30, P31, P32, P33, P34, P35. 

25 71% 

História da Arte P1, P3, P4, P5, P8, P10, P11, 

P12, P13, P16, P17, P18, P20, 

P21, P22, P23, P24, P25, P27, 

P28, P29, P30, P31, P33. 

24 69% 

Apreciação de 

obras de arte 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P10, P11, P13, P15, P16, P17, 

P18, P19, P20, P21, P22, P23, 

P24, P25, P26, P27, P28, P29, 

P30, P31, P32, P33, P35. 

31 89% 

Novas 

tecnologias 

P1, P4, P5, P7, P10, P11, P14, 

P16, P17, P18, P20, P21, P24, 

P28, P33, P35. 

16 46% 

Outros P2, P5, P11, P23, P27. 5 14% 
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Pergunta 2: Escreva, com poucas palavras, como deveria se ensinar 

arte para as crianças nos dias de hoje. 

P4 – ensinar arte deveria ser através das paredes da sala de aula, 

estimular a percepção de mundo, o estímulo ao patrimônio cultural da 

humanidade. 

P6 – Numa sala apropriada, sem mesas e sem cadeiras para trabalhar a 

parte da dança e do teatro e utilizando as novas tecnologias que até agora não 

chegou até nós. 

Assim como os professores 5 e 7 citam na resposta da pergunta 3: 

 P5 – Ambientes e materiais inadequados, desvalorização do 

profissional, caos da educação em geral. 

P7 – Falta de uma sala de arte, para que todos os materiais e atividades 

pudessem se concentram em um mesmo lugar. Tenho que ficar carregando 

material de um lado para outro. E assim a “bagunça” ficaria concentrada em um 

único espaço. 

Muitos professores falaram que gostariam de ter mais cursos de 

aperfeiçoamento ou até troca de experiências com outros professores, para 

poder aumentar o repertório e ampliar as ideias do que é realizado em sala, até 

2007, existiam encontros na Diretoria de Ensino que possibilitavam ao 

professor este trabalho, depois os professores não puderam mais sair de sala 

de aula para estes encontros e a maioria sente falta disso, como o professor 

30: 

Pergunta 4: DÊ SUGESTÕES DE ACORDO COM SUA REALIDADE, 

QUE PODERIAM CONTRIBUIR COM O PROFESSOR EM SALA DE AULA: 

(FORMAÇÃO, CURSOS, EXPERIÊNCIAS) 

P30 – Quando havia encontros na diretoria de ensino, em outras escolas 

ou até mesmo em bienal, museus, com vários outros professores era ótimo, 

pois era uma maneira de trocas, compartilhar novas ideias. Lugar de professor 
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não é apenas dentro da sala de aula, mas também descobrindo novas 

maneiras de trabalhar com os alunos. 

3.2 Como professores concebem e ensinam Artes 

Nesta parte são apresentadas as manifestações dos participantes a respeito de 

como concebem Arte no Ensino Fundamental I, como é o seu trabalho no 

contexto da escola pública. Essa parte é constituída a partir das questões 

abertas do questionário. 

3.2.1 Como segundo a ótica dos professores, a Arte é ensinada às 

crianças nos dias de hoje.  

Dos 35 professores, 95% deles responderam este item. O quadro abaixo indica 

as manifestações dos professores. 

P1 Paciência 

P2 Hoje há uma preocupação excessiva na compreensão da Arte 

Contemporânea. Para se compreender o que hoje é produzido, as 

crianças precisam estudar o processo de como chegamos até aqui. 

Para assim se criar uma consciência. 

P3 Tendo como base o conteúdo adquirido pelo aluno fora da sala de 

aula, faço um link entre a realidade do aluno e a disciplina. 

P4 Mostrando imagens de diversos artistas adaptando as atualidades e 

tecnologias. Estímulo a ideias, a brincadeira, e principalmente na 

percepção de mundo. 

P5 Conceituação histórica, leitura de obras de arte, fazer artístico, 

coerência, preparo, diversificação de conteúdos e atividades. 

P6 Eu ensino arte com entusiasmo, flexibilidade e amor, sempre 

respeitando o que a criança sabe e compartilha comigo, a 

“criatividade”. 

P7  -------------- 
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P8  “se ensina” arte para as crianças nos dias atuais, deixando que elas 

mesmas façam arte, descubram arte. No fazer, dar a elas a 

possibilidade de terem contato com arte de boa qualidade através de 

visitação a museus escutarem boa música. Fazelas (sic) pensar e 

perceber o universo em que elas estão inseridas. 

P9 Dando ênfase ao repertório do aluno e adapitando (sic) ao conteúdo 

P10 Relacionando o conteúdo dado, com o dia a dia do aluno 

P11 Por meio do lúdico 

P12 Explorando criatividade e imaginação 

P13 Com didática e comunicação objetiva e materiais acessíveis 

P14 Através de modelos de trabalho, é preciso trazer um padrão. No caso 

do teatro, é preciso contar a história da peça, primeiro. 

P15 De uma forma lúdica, apresentando artistas que elas vão estudar no 

ensino fundamental II e médio. 

P16 Muitos professores continuam dando releituras de obras de arte de 

artistas famosos sem fazer a devida contextualização. 

P17 Muitos professores trabalham apenas releitura, sem trabalhar a 

contextualização. 

P18 Propostas que estimulam e criam expectativas frente ao tema da 

aula, linguagens com tecnologias modernas e do cotidiano do aluno 

P19 Atividades interessantes e que ela venha a fazer. Confrontando o que 

já existe e procurando incentiva-la a fazer o novo o diferente. 

P20 Percepção, fazer, observar, ver, ouvir, vivenciar cada proposta. Arte é 

experiência. Obs. Não posso responder pelo ensino de arte em geral, 

mas com a proposta curricular implantada pelo estado, os 

professores com formação defasada tem um norte. 



70 
 

P21 A partir de temas – geradores de estímulo usando as 4 linguagens. 

P22 Professor propositor, mediador – utilização das habilidades, 

competências do aluno, conforme proposta apresentada. 

P23 Não possuo materiais com dados estatísticos, mas acredito que 

dependendo da escola (pública, particular), com poucos recursos. 

P24 O professor que ensina Artes precisa fazer uso das novas tecnologias 

bem a linha do tempo se basear nos costumes da região que estas 

crianças estão inseridas 

P25 Uso da criatividade, do imaginário, uma viagem ao mundo do conto 

de fadas e da história 

P26 Individualmente. Cada professor segue seu próprio conteúdo e 

metodologia, seguindo e adaptando sua proposta dentro da realidade 

de cada escola. 

P27 Você prepara o plano de aula, elabora conteúdos, aliados as 

atividades práticas para que elas “as crianças”, possam ter com 

clareza os conteúdos trabalhados em sala de aula e construir um 

aprendizado na área da arte. 

P28 Aproveitando o conhecimento prévio, e os recursos disponíveis. 

P29 Dentro da sala de aula, utilizando os poucos recursos que 

conseguimos 

P30 Fazendo um paralelo com o cotidiano delas e mostrando novas 

maneiras de aprender com curiosidade, satisfação e o descobrimento 

do novo. 

P31 -------- 

P32 Partindo da realidade de vida da própria criança e da escola com 

poucos recursos, muita criatividade do professor, empenho, 

persistência, pouco reconhecimento por parte das famílias, etc... 
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P33  --------- 

P34 Com muita paciência e amor a profissão e as crianças 

P35 Fazendo identificação com o que a criança conhece, daí aproveita-se 

o gancho para passar novas informações. 

Quadro 1 – Como a Arte é ensinada nos dias de hoje. 

Os quatro professores entrevistados falaram da Arte como uma disciplina muito 

apaixonante e essencial na formação das crianças, todos eles acham que 

através da Arte, podem-se quebrar paradigmas e construir novos saberes com 

os alunos. Três destes quatro acreditam que a Arte não está a parte da escola, 

e sim faz parte do cotidiano e pode ajudar em sala de aula – não como uma  

muleta, mas como algo a acrescentar. 

3.2.2 Como, sob a ótica dos entrevistados se deveria ensinar arte para as 

crianças. 

Dos 35 professores, 95% deles responderam este item. O quadro abaixo indica 

as manifestações dos professores. 

P1 Estou tentando 

P2 Individualmente, já que cada aluno possui uma habilidade; 

competência e organismos únicos. 

P3 As aulas devem ser mais dinâmicas em relações o ambiente e a 

cidade que o aluno vive. O aluno deve se envolver no ambiente onde 

estuda e fora dele. 

P4 Ensinar arte deveria ser através das paredes da sala de aula, 

estimular a percepção de mundo, o estímulo ao patrimônio cultural da 

humanidade. 

P5 Com materiais e ambientes adequados, melhor estrutura e 

professores melhor preparados. 
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P6 Numa sala apropriada, sem mesas e sem cadeiras para trabalhar a 

parte da dança e do teatro e utilizando as novas tecnologias que até 

agora não chegou até nós. 

P7 ------------------- 

P8 

 

Dar a elas a percepção que através da arte pode se mudar suas 

vidas no que se refere ao aprendizado e ao conhecimento e que este 

conhecimento pode ser usado em tudo nas suas experiências atuais 

e futuras, na própria construção do cidadão crítico que ela virão a ser. 

P9 Eu acho que respondi na questão anterior. Tentando individualizar 

mais as atividades. 

P10 Partindo do conhecimento da criança. Trabalhando os conteúdos 

relacionados com a vivência do aluno. 

P11 O ensino de arte hoje deveria ser por meio da técnica do teatro e da 

música, ou seja, trabalhando sempre o lúdico. 

P12 Com autonomia, crítica e reflexão. 

P13 Com didática, comunicação objetiva e materiais acessíveis. 

P14 Além de ensinar técnicas e inferir cultura, é preciso também dialogar 

com elas. 

P15 Utilizando diversos suportes e materiais trazendo temas do dia a dia 

e usando informática. 

P16 Deveríamos usar o modelo de Ana Mae Barbosa: a metodologia 

triangular que utiliza a contextualização, a produção e a fruição da 

arte. 

P17 O modelo de Ana Mae Barbosa, metodologia triangular, 

contextualização, fruição e produção. 

P18 A escola possuir uma sala temática (com mesas de desenho e 

biblioteca artística), tablete para cada aluno para complementar a 
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proposta da aula, quantidade de alunos (até 18 alunos), 1 professor 

por sala. 

P19 A criança deve estar em contato com as várias linguagens em arte, 

pois todas estabelecem um ensino integral. Desenvolve-se assim 

todas as potencialidades do aluno. 

P20 Idem a questão anterior. Arte é experiência, proposição, fazer, 

reflexão, vivência. Todo aprendizado em arte deve ser flexível, 

abrangente, contextualizado. 

P21 Fazer, contextualizar e apurar temas interessantes. 

P22 Dialogar conhecimento (utilizar o conhecimento do aluno e mostrar 

outras possibilidades a partir do conhecimento prévio), utilização do 

lúdico. 

P23 Ensinar arte de forma contextualizada profissionalmente, como uma 

disciplina que possui conteúdos próprios, mas ainda hoje é 

desvalorizada pelos colegas que não entendem, percebem o valor 

das linguagens artísticas na construção do conhecimento para a 

educação formal para o aluno, ou do aluno. 

P24 Coloquei invertida a resposta idem a resposta anterior da 2, está na 

1. Em maioria das escolas o que se faz uso são o embasamento em 

livros e como deve se ensina é como eu faço e como está na um. 

P25 Usando mais a tecnologia para que o aluno possa viajar através de 

museus, obras, etc. 

P26 Usando as 4 linguagens separadamente ou não (para isso necessita 

formação) e segundo PCNs, três vertentes: fruição, contextualização 

e o fazer. 

P27 Quanto ao conteúdo não tenho nenhum problema, mas quanto aos 

alunos não trazem o material entregue aos alunos no início do ano 

letivo. 
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P28 ------------ 

P29 Utilizando recursos de informática, visitas à museus e eventos 

culturais e material didático adequado. Sala ambiente também ajuda 

o trabalho do professor, desde que seja um local adequado às novas 

necessidade e não uma sala adaptada (improvisada), como na 

maioria das escolas. 

P30 Focar as 4 linguagens artísticas em sala de aula utilizando todos os 

recurso disponíveis no ambiente escolar. 

P31 (espaço físico adequado) primeiro adequar os espaços, suporte e 

materiais, linguagem clara, interação com as demais disciplinas. A 

necessidade de materiais adequados, expressivos para todas as 

séries. 

P32 Para se expressar, a criança tem que se sentir livre e segura. Não 

devem existir críticas. Ela deve ser levada a refletir sobre a sua 

produção e saber respeitar a produção do outro. Nos anos iniciais do 

FI, mais do que teorias e técnicas é necessário estimular a 

criatividade, o respeito, a observação, a noção do que é “bonito” e o 

“feio”, são relativos. Fazê-las perceber que existem várias formas de 

expressão artística e de que estamos todos mergulhados nelas 

cotidianamente. 

P33 Nas aulas de arte devem-se buscar soluções para desenvolver 

atividades artísticas, onde o resultado não seja o objetivo principal, 

mas sim (o objetivo), numa ação essencial para o desenvolvimento 

cognitivo das crianças. 

P34 ------------ 

P35 Deveria haver mais visitas monitoradas para museus e galerias de 

arte, pois a informação só com vídeos, fotos e pouco e a ida a 

museus e olhando a obra ao vivo, estimula o conhecimento, a querer 

ter mais informações, fora o aprender a olhar o arquitetônico, o 
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espaço. 

Quadro 2 – Como a Arte deveria ser ensinada 

3.2.3 Segundo os professores, quais são as dificuldades em trabalhar 

Artes com as crianças de Ensino Fundamental I atualmente 

Dos 35 professores, 95% deles responderam este item. O quadro abaixo indica 

as manifestações dos professores. 

P1 A violência 

P2 As crianças não estão apresentando o menor sinal de respeito para 

com o próximo. Sem contar a agressividade!!! 

P3 ---------------- 

P4 ---------------- 

P5 Ambientes e materiais inadequados, desvalorização do profissional, 

caos da educação em geral. 

P6 Falta de material, indisciplina, ambiente inadequado. 

P7 Falta de uma sala de arte, para que todos os materiais e atividades 

pudessem se concentram em um mesmo lugar. Tenho que ficar 

carregando material de um lado para outro. E assim a “bagunça” 

ficaria concentrada em um único espaço. 

P8 Falta de recursos, de infraestrutura que possa conquistar as crianças, 

competir com as mídias, que fazem mais mal do que bem. 

P9 Interesse, salas lotadas, materiais (os alunos não trazem o material) 

P10 Interesse, muitos alunos por sala de aula, falta de material (o aluno 

geralmente não traz o material do dia a dia) 

P11 O espaço expositivo para que se possa estabelecer um bom 

repertório. 
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P12 Falta de base 

P13 Falta de recursos, muitos alunos em sala e falta de material 

P14 A classe é formada por indivíduos heterogêneos e muito diversificada 

culturalmente, é difícil nivelar. 

P15 Falta de espaço (sala de artes), materiais (não existem imagens - 

reproduções) e computadores. 

P16 Falta de recurso material, o tempo de aula não é suficiente e a falta 

de acesso das crianças nos museus, teatros, etc... 

P17 As dificuldades são as seguintes, falta de recurso material, o tempo 

de aula que não é suficiente e a falta de acesso das crianças a 

museus, espetáculos e galerias de artes. 

P18 Falta de sala temática com (áudio, visual), biblioteca artística, 

quantidade de alunos por sala. 

P19 Espaço adequado ao manuseio de materiais. Materiais diversos, não 

só o sulfite e o lápis decor. Contatos com obras de arte em loco ou 

por gravuras. Visitas a galerias e outros locais para esta faixa etária. 

P20 Não encontro dificuldade, a fase é privilegiada para trabalhar com a 

arte. As crianças têm a percepção aguçada, tudo é novo, fascinante, 

descoberta. 

P21 Falta de sala ambiente. 

P22 Pensamento adquirido por longo tempo que arte é apenas fazer 

desenho livre, sem estudo e sem importância para o desenvolvimento 

humano. 

P23 A dificuldade existe quando temos falta de conhecimento no assunto 

trabalhado, um professor de formação específica possui seu próprio 

universo, mas de acordo com as propostas curriculares o professor 

trabalha de forma polivalente, todas as áreas isto se torna difícil 
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quando se é cobrado e você não pode articular esse conjunto de 

relações, expressões muito bem fundamentadas. 

P24 A maioria das crianças não tem conhecimento sobre artes. O único 

veículo de acesso é o professor. Quando eu era criança conheci artes 

em casa com os meus pais. Acredito que maioria dos pais deveriam 

incentivar seus filhos desde pequenos levando a museus maioria das 

crianças chega a escola sem ter  conhecido um museu. 

P25 Falta de sala ambiente, falta de computador, etc. 

P26 Poucas escolas tem espaço adequado (sala de arte, com mesas 

grandes, luz apropriada, etc.). Escolas que “exigem” o ensino da arte 

a partir de “datas comemorativas” (dá para adaptar conteúdo nas 

datas, as arte não se resume nisso!) 

P27 Se trabalhasse os projetos, Cultura é Currículo e lugares de 

aprender. Como MASP, MAM, MAC, etc. 

P28 Falta de recursos adequados a faixas etárias do FI. 

P29 Falta de material didático para acompanhar as aulas, falta de material 

para os alunos, falta de espaço e tempo adequados para a realização 

de determinadas atividades, e acima de tudo, falta de valorização e 

entendimento da disciplina como “área de conhecimento” e não 

simplesmente como uma mera “recreação”. 

P30 Infelizmente os alunos não tem acesso à cultura, não frequentam 

museus, passeios a parques, não conhecem direito nem mesmo a 

cidade onde vivem. Tudo é novo, por exemplo, um vídeo sobre 

passeios culturais, exposições, espetáculos de teatro e dança, não 

fazem parte da vida da maioria dos alunos. 

P31 Espaço físico adequado, materiais, acompanhamento anual (perde-

se na troca de professores) 

P32 Falta de um espaço adequado, falta de materiais (por parte das 
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famílias). A ignorância de muitos dos verdadeiros objetivos da 

disciplina, levando-a ao menosprezo. A crença de que o professor de 

arte “serve” como decorador da escola, e que essa função deve-se 

unicamente a ele. A falta do trabalho em equipe, parceria. 

P33 A criança pensa e busca explicações para tudo o que acontece em 

sua volta, formulando teorias bastante originais, de acordo com sua 

lógica, o meio em que ela vive tem um papel importante na 

transformação dele.  Sendo assim a Arte fornece subsídios para a 

compreensão do sentido outros homens e os que vivem neste 

momento histórico. Dentro deste contexto as dificuldades  são várias, 

sendo o principal o difícil acesso a materiais de arte. 

P34 -------------- 

P35 A falta de informação das crianças, vide pais que não tem o hábito e 

a visitas museus completaria, fecharia muito bem a aula. Dificuldades 

na verdade não há, pois as crianças já tem muito interesse pela aula. 

Quadro 3 – Dificuldades no trabalho com Artes. 

3.2.4 Sugestões dos professores que podem contribuir positivamente 

para sua atuação em sala de aula. 

Dos 35 professores, 86% deles responderam este item. O quadro abaixo indica 

as manifestações dos professores. 

P1 Oficinas 

P2 Todo profissional deve atualizar-se!!! 

P3 ------------------ 

P4 ------------------ 

P5 Todo curso de atualização é bem vindo, o ideal seria treinamentos e 

estudos constantes oferecidos pela instituição onde trabalhamos. 
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P6 Curso de música na Sala São Paulo, Oficinas Culturais de teatro, 

Cursos em Museus: MASP, MAM, MIS, Pinacoteca, Professor criativo 

Balé Stagium 

P7 Cursos de formação. OT (Viagens em Centros históricos e oficinas) 

P8 Fora a formação que acho primordial (obrigação) para o professor de 

artes, pois a matéria, ou melhor, a disciplina de artes não é desenho 

livre nem fazer uso de papel crepom que é abominável, mas sim 

poder desenvolver na criança a possibilidade dela pensar, agir e 

entender arte. Real comprometimento do governo para uma melhora 

na educação com investimentos voltados para um todo 

P9 Ots onde tínhamos trocas de experiências tanto com a ATP como 

com os colegas da área. 

P10 Troca de experiências, OTs, Cursos de 30 horas 

P11 Ampliar o leque de atividades, inseridas dentro do espaço escolas 

trabalhando com a valorização do aluno, com o seu processo de 

aprendizagem. 

P12 Cursos para melhorar a formação 

P13 Formação melhor 

P14 Professor que consegue manter diálogo com os alunos tem melhores 

resultados. 

P15 Cursos, troca de experiências entre professores de arte (deixar 

alguns projetos na DE para futura consulta). 

P16 ------------------- 

P17 -------------------- 

P18 Conhecimento de designer, programas corel draw, photoshop, 3d, 

webdesigner 
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P19 Cursos de formação em musicalidade. Experiências interessantes. 

P20 Formação é importantíssimo, cultura, boa informação e também 

vivências em sua área de conhecimento. 

P21 Cursos 

P22 Sala específica de arte, material didático específico – norteador, pois 

o ensino de ciclo I não tem. 

P23 Cursos nas diversas áreas expressivas com diferentes formas e 

possibilidades para tornar os encontros, aulas de arte mais fecundas 

e de construção significativa. 

P24 Maioria dos professores deve ter contato com exposições que estão 

acontecendo. Ter contato com todos tipos de artes seja ela 

tecnológica, visual, música e dança. Procurar sempre estar se 

reciclando e fazendo cursos. 

P25 ------------------- 

P26 Cursos nas diferentes linguagens da Arte, como formação ao 

professor, já que deve-se ensinar as linguagens nas aulas, mesmo 

sem a formação universitária. Curso de arte contemporânea, visita a 

espaços expositores. 

P27 Cursos de formação de professores em dança, música, teatro e artes 

visuais. 

P28 Cursos oferecidos pelos diversos órgãos, ex. Bienal, Maria Antonia, 

Museu Lasar Segal, etc. 

P29 Eventos “ots” que propiciem a troca de experiências entre os 

professores, distribuição de materiais didáticos, talvez a adoção de 

livros de arte para acompanhar as aulas. É complicado trabalhar 

artes visuais sem ter imagens. O fato é que, tudo que precisamos 

para as aulas, nós mesmos temos que providenciar. O estado deveria 
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fornecer mais recursos. 

P30 Quando havia encontros na diretoria de ensino, em outras escolas ou 

até mesmo em bienal, museus, com vários outros professores  era 

ótimo, pois era uma maneira de trocas, compartilhar novas ideias. 

Lugar de professor não é apenas dentro da sala de aula, mas 

também descobrindo novas maneiras de trabalhar com os alunos. 

P31 Com certeza investir em cursos, no professor de artes ou (arte) a 

disciplina ainda é vista como uma atividade. 

P32 Encontros com outros profissionais da arte com o objetivo de “trocas” 

de experiências. Cursos de atualização, não apenas específicos para 

o professor de arte, mas para toso os professores do FI a fim de se 

conscientizarem como e quando as artes podem ajuda-los, quer seja 

na alfabetização, na socialização, expressão, amadurecido da 

criança, entre outros. 

P33 Deveria ser aberto mais espaço para os professores de arte. 

(formação, cursos, experiências, etc...) 

P34 Cursos de atualização 

P35 Uma formação continuada ajudaria e muito, cursos dos mais 

variados, em todas as áreas de Arte. Ex. teatro, expressão cultural, 

filosofia da arte, cinema, novas tecnologias, etc... o importante é não 

ficar parado. 

Quadro 4– Sugestões para contribuir com o professor em sala de aula 

3.2.5 Comentários adicionais dos participantes 

Dos 35 professores, 23% deles responderam este item. O quadro abaixo indica 

as manifestações dos professores. 

P4 Arte, pode mudar conceitos de vida, histórias de um povo e 

principalmente conceitos arraigados de uma tradição europeia que, 

sempre manipulou o mundo com técnicas e modelos artísticos pre-
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determinados, importantes é claro, porém a arte eleva a alma que as 

vezes foge de conceitos pré-determinados. 

P5 Valorização do magistério, investimento na educação, e enxergar a 

educação sem peneiras, ou estatísticas apenas. 

P6 O professor de artes tem que ousar e usar a criatividade, pois o 

principal ele já temas crianças que confiam nele. Deve-se cumprir 

com tudo o que promete para que a criança não se sinta enganada. 

P14 É preciso compreender o universo cultural dos alunos antes de inferir 

os grandes ícones da arte, contextualizar e trabalhar as 

competências e habilidades. 

P15 Realizar encontros, fóruns para professores de arte, deixar na DE 

Imagens, reproduções. 

P29 As dificuldades que citei anteriormente também acompanham o ciclo 

II. O profissional de artes é muito desvalorizado, visto como um mero 

recreador, e não como um profissional sério que domina uma área do 

conhecimento importante, inclusive, para a associação de outras 

áreas do conhecimento (matemática, português, etc.) A arte é 

interdisciplinar e essencial para o desenvolvimento social dos alunos. 

P30 As ots eram de grande valia, pena que foram extintas aos 

professores, sem na verdade era o foco principal. 

P33 Com muita paciência e amor, lutar pelo Ensino da Arte, que é o 

essencial para formação de qualquer outra disciplina. 

Quadro 5 – comentários dos participantes 

3.3  Relações entre formação e atuação 

A última parte desse capítulo refere-se a relações que foram estabelecidas por 

professores de Artes do Ensino Fundamental I considerando suas formações 

profissionais e suas atuações em escolas da rede pública de ensino. A fonte de 
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dados refere-se as respostas oferecidas às questões da entrevista. Ver 

apêndice 4. 

 

3.3.1 Contribuições dos cursos de graduação para a prática pedagógica. 

P2 Na verdade minha graduação foi especifica, então ajuda muito no 

dia a dia, sou artista plástico e tirei minha licença depois, como fiz 4 

anos só de arte, ajuda muito no meu dia a dia. 

P4 Bom, todo curso seja a nível universitário ou não contribui muito 

para o enriquecimento cultural de um educador. No meu caso o 

curso que conclui a tempos de Publicidade e Propaganda norteou 

muitos caminhos por mim explorados.  

Portanto ao ministrar aulas de arte, percebo o quanto estas 

linguagens comunicam entre si, apesar da publicidade convergir 

informações artísticas para estabelecer a conexão entre o produto e 

o consumidor, ela carrega em si uma poética característica sobre a 

sua linguagem. 

Para quem se apropria deste conhecimento e estabelece conexões 

para o ensinamento de arte, percebe com ênfase a comunicação 

entre as duas linguagens e pode assim ampliar o repertório dos 

alunos para estas duas linguagens.  

P5 Acho que o curso de Arquitetura me ajudou principalmente na 

questão histórica, para trabalhar com meus alunos em sala de aula, 

pois tive na faculdade história da arte e história da arquitetura, além 

da parte estética, proporção, geometria, e a parte de arte mesmo 

aprendi no curso de formação de professores, que era a 

Licenciatura Plena em Arte. 

P26 Na parte teórica, que é fundamental para o bom funcionamento da 

prática. 
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Quadro 6 – Contribuições dos cursos de graduação para a vida 

profissional do professor 

3.3.2 O que os cursos de graduação poderiam ter oferecido além do que 

ensinaram 

P2 No Estado, a arte é dividida em 4 partes: dança, música, teatro e 

artes plásticas, a minha graduação é em artes plásticas, e como o 

Estado exige  a concepção de arte nas 4 esferas falta conteúdo pra 

mim nas outras linguagens. Por exemplo, a prova que fiz agora das 

categorias, caiu bastante coisa de música, na realidade foram 20 

questões de cada área, e a parte de musica achei mais complicado, 

muito específica. 

P4 Acho que eles poderiam ter explorado mais as conexões com as 

diversas linguagens características. 

P5 Talvez um pouco mais de prática, o que a gente estuda é bem 

diferente do que a gente faz na escola. 

P26 Cursei licenciatura e por isso as matérias pedagógicas me 

trouxeram uma boa base teórica. Por outro lado, senti necessidade 

de maior aprofundamento nas matérias mais práticas, como 

desenho, gravura, pintura, escultura, etc... para que possa transmitir 

com mais propriedade. 

Quadro 7 – O que os cursos de graduação poderiam ter oferecido em 

acréscimo. 

3.3.3 Como trabalha as diferentes linguagens na escola 

P2 A concepção é que arte é uma transgressão, independente da 

linguagem. Assim procuro trabalhar nessa transgressão, nessa 

quebra de automatismo. Eu acredito que para todos os alunos 

quebrarem o ciclo que vem passando de geração em geração e 

terem a possibilidade de fazer algo diferente, só vão conseguir fazer 
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isso através das aulas de Arte e Ed. Física.  

Assim procuro trabalhar numa peça de teatro, por exemplo. 

Trabalho com a realidade deles, um sarau de rap – construção da 

letra fazendo crítica à realidade dele, até a apresentação do sarau. 

Outro exemplo, o manto do Arthur Bispo do Rosário, observar o 

manto da bienal mais o Hélio Oiticica com o parangolé, fiz relações 

e expliquei a construção do manto com uma crítica. O manto é uma 

representação de quem eles são no dia que eles morrerem, assim 

puxando pra realidade deles cada um fez um manto, uma aluna fez 

o manto de criança, porque ela quer trabalhar com buffet infantil, ou 

seja o manto tem relação com crenças, coisas que acreditam. 

O manto é uma representação de quem eles são no dia que 

morrerem. No Ensino fundamental I trabalhei muito geometria e 

história da arte, como a pré-história, confecção de fantasias como 

eles faziam as roupas com a pele dos animais, passei um desenho 

dos Flinstons, quando o homem surgiu não tinha dinossauro, mas 

explico que foi uma releitura de Hanna e Barbera. Usei papel pedra, 

um pedaço pra cada e dei a reprodução de imagens, trabalhei a 

parte musical, meio  ritualísticas, assim envolvo as 4 linguagens. 

Procuro sempre trabalhar com as 4 linguagens mas tenho 

dificuldade com as música. 

P4 A minha formação acadêmica é em Artes Visuais, mas durante a 

faculdade trabalhamos as quatro linguagens artísticas. Na escola 

trabalhamos com as quatro linguagens, procuro dividir estas 

linguagens por bimestres e estabelecer conexões entre si, afinal nos 

dias de hoje a Arte está muito próxima das pessoas, seja em 

ambientes internos ou externos, promovendo assim um estímulo a 

um olhar mais apurado para a vida cultural e história de um povo. 

Eu trabalho com as 4 linguagens. 

P5 Tento trabalhar as quatro linguagens pois é o que a instituição que 
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eu trabalho exige, mas não aprofundo muito no que não conheço, 

então principalmente a música trabalho com ritmos, som, silêncio e 

ruído, diferentes tipos, mas não entro em nada que não domino. O 

teatro gosto de trabalhar um pouco a história e também teatro de 

sombras e fantoches, e a música a gente trabalha nas festas da 

escola, sempre tentando entrar no folclore brasileiro.  

Acho que expliquei direitinho na pergunta anterior. 

P26 Parto sempre de artes visuais.  

Trabalho sempre arte visuais, por ser minha especialização.  

Como não tenho pleno domínio nas outras linguagens, devido à 

minha formação, tento trabalhar com elas, relacionando-as com o 

que estou trabalhando em artes visuais. 

 

Quadro 8 – Diferentes linguagens 

Na pergunta 4, os professores foram questionados se não trabalham com as 4 

linguagens, mas todos eles trabalham de uma forma ou de outra, então não foi 

realizado o quadro com suas falas, pois apenas afirmam sua forma de 

trabalhar. Resposta desta questão no quadro anterior. 

É interessante observar que o P4 tem grande apoio da escola em seu trabalho, 

como faz algum tempo que está na mesma unidade, a direção e coordenação 

já estão acostumadas com seu trabalho e dão créditos e confiança ao que ele 

vai realizar. Todo material que ele solicita é providenciado e quando algum 

material é muito diferente ou difícil de ser encontrado são feitas sugestões ou 

se conversa para ver alternativas para realizar a atividade pretendida.  

O P5 também disse que consegue a maioria dos materiais necessários para 

suas aulas, porém tem algumas restrições, como o material é comprado com 

verba do governo, e obrigatoriamente em uma loja específica (licitação do 

governo), tudo deve ser solicitado com antecedência e alguns materiais, que 

não existem nesta loja nem sempre podem ser comprados, apenas coisas mais 
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em conta se a escola estiver com verba disponível de festas realizadas ou 

APM. 

3.3.4 Descrições das aulas dos professores 

P2 Geometria, desde o começo do ano estou trabalhando com eles, 

pois eles não sabem trabalhar com régua, com os primeiros anos 

começamos com ponto, construção de linha, com unidades – 

mudamos a  escala, criaram sua própria escala – 2 meses só 

trabalhando com régua depois mudamos a escala para entender a 

unidade contando, marcando traços do zero – dei uma parada e 

comecei com construção  de formas geométricas, dai peguei os 

quadrados 4 lados iguais, assim por diante e onde tinha quadrado e 

onde tinha retângulo, e depois voltamos pra régua para construir 

essas formas, fiz também construção com dobraduras das formas 

em folhas  de sulfite. 

P4 Bom, vou descrever uma aula realizada na 4ª série neste bimestre 

que passou, os materiais que usei foram: papel, plástico 

transparente, lápis colorido e canetinha hidrocor. 

A aula propôs ao aluno perceber as diferenças de materiais e criar 

uma poética sobre sua criação. Coloquei várias imagens na lousa 

de diversos artistas, (figurativas, abstratas, com diferentes texturas 

visuais, de diferentes períodos da história...) assim o aluno podia 

observar todas elas e escolher com qual mais se identificava. 

Distribui o material e cada criança fez seu desenho de forma livre, 

podendo usar referências do que tinha na lousa ou não, depois de 

fazer o desenho sobre o papel, ele deveria pintá-lo com giz ou lápis 

de cor, e em seguida colar o plástico sobre parte do desenho e 

contornar todo o desenho com canetinha hidrocor, fazendo com que 

o aluno trabalhasse o mesmo desenho em texturas diferentes e com 

materiais diversos. 

Eles gostaram de fazer a atividade por ser diferente do que estavam 
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acostumados, e do meu ponto de vista posso avaliar a atividade de 

forma positiva. 

P5 Uma aula que as crianças gostam muito é a de teatro de sombras, 

tem que ser feita em etapas, pois 50 minutos apenas é muito pouco. 

Primeiro apresento um pouco da história do teatro, principalmente 

do teatro de sombras, depois fazemos algumas brincadeiras com a 

luz do retroprojetor para entender como são as sombras, se tiver sol 

no dia saímos da sala para ver a sombra do nosso próprio corpo e 

criar sombras com as mãos. Assim conseguimos entender como 

desenhar sombras no papel preto – sem detalhes internos. Depois 

em grupo eles montam uma pequena esquete e cada criança 

desenha no papel preto os personagens e cenários da história. 

Depois de desenhada cada figura é recortada e colocada na luza 

para ver como ficou. Esticamos um lençol na sala com o 

retroprojetor atrás e cada grupo conta sua história com seus 

bonecos de sombra. Já fiz esta atividade várias vezes e sempre o 

resultado é positivo, as crianças gostam. Os materiais são os que 

falei na descrição da aula. 

P26 Exemplo de aulas...  sobre xilogravura para crianças de 5.anos, 

demora mais ou menos 3 aulas. 

 Os objetivos são: apresentar a técnica, conhecer artistas e obras 

com a técnica estudada. 

 Fazemos apreciação de obras dos artistas Lasar Segall, mostro 

algumas xilogravura, e depois faço com s crianças a isogravura, que 

é um desenho no isopor, com impressão com guache em papel de 

seda. 

Quadro 9 – Descrição de uma aula 

A descrição de aula do P4 é de artes visuais porque é o que ele mais domina, e 

como ele tem a formação em Publicidade e Propaganda, ele falou que adora 

trabalhar com imagem. 
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 O P2 descreveu várias aulas, mas ele ia e voltava do Ensino Fundamental I 

para o Ensino Médio no meio da fala. Ele trabalha com as duas realidades, e 

sente-se mais a vontade com os maiores. Ele disse que adora crianças, mas 

que ainda tem mais facilidade para lidar com os adolescentes – apesar de 

adorar os pequenos disse que ainda tem muito que aprender... Ele trabalhou 

muito com geometria e história da arte. 

3.3.5 Experiências culturais para o professor de Arte 

P2 Em São Paulo acho tudo importante teatro, cinema, exposições, 

mas acho que poderia ter mais estímulos vindo das instituições 

culturais como descontos e transporte, por exemplo, o Instituto 

Brennand em Recife dá desconto para professor com holerith. 

P4 Tudo é importante, museus, exposições, teatro, cinema, 

espetáculos, etc... Cursos, seminários, enfim viver em São Paulo, 

afinal no mundo em que vivemos um bom professor de arte deve 

estar conectado com tudo. 

P5 Em São Paulo temos um monte de opções relacionadas à arte: 

museus, exposições, instalações, teatro, música, cinema... Mas 

ainda acho que apesar da variedade algumas coisas são 

inacessíveis aos professores, por causa do custo, professor do 

estado paga meia entrada, mas mesmo assim algumas peças de 

teatro são muito caras, então precisamos fazer uma seleção e só ir 

naquelas que realmente nos interessam, não tem como um 

professor com o salário que recebemos ir todo fim de semana no 

teatro. 

P26 Cursos, ida a exposições, concertos, espetáculos e participação em 

experiências artísticas. A vida cultural da cidade de SP é grande e 

variada, encontra-se muito por aqui, inclusive gratuitos e de alta 

qualidade, basta procurar.  

Em relação a cursos oferecidos, acredito serem muitos também, 

mas alguns deles possuem horários que dificultam o acesso (manhã 
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ou tarde) e grande parte dos professores trabalha dia todo. 

Quadro 10 – experiências culturais do professor 

Todos concordam que na cidade de São Paulo não faltam opções, mas os 

professores reclamam de custo e tempo para ir a estas exposições. 

3.3.6 Experiências culturais em 2012 

P2 Com as crianças não, mas com os alunos de ensino médio fui no 

MIS, no Sesc consolação ver a peça urbanóides, no Centro cultural 

Maria Antonia, fomos numa exposição de arte contemporânea – 

fotografia, vídeo arte, e tinha também o Le Corbusier – arquitetura, e 

trouxe pra aula  através da história da arte e da arquitetura – 

observar a modificação da cidade, como eles não podem visitar as 

cidades descritas eles podem ver através de fotos, e eles amaram 

instalação – uma delas não lembro o artista eles podiam interagir 

com a obra foi bem legal, e um artista que faz performances e 

interage com um coiote selvagem ele fica numa sala com um manto 

e um cajado, e essa instalação  fazia menção a esse artista (Joseph 

Goebls) ai deu pra trabalhar bastante com ele – trabalhei bastante 

performance porque os pequenos não posso sair muito da escola, 

então limita um pouco e a criança vivencia o espaço e a exposição... 

P4 Este ano fiz dois cursos: um relacionado à cultura afro-brasileira e o 

outro a inclusão dos alunos especiais, além das exposições, teatro, 

cinema, etc... 

P5 Visitas ao Sesc para ver exposições e apresentações, a bienal de 

arte. 

P26 Visita à exposições e espetáculos de dança e participação em 

cursos e oficinas destinados a professores. Exemplo: cursos da 

Bienal, porém não utilizei em minhas aulas. (aproveito para citar 

uma dificuldade: o professor da rede estadual não tem autonomia 

para sair com os alunos da escola, já que a rede oferece o 



91 
 

programa cultura é currículo... no entanto, muitas vezes gostaríamos 

de organizar visitas a instituições que são trabalhadas nas aulas, e 

não é possível.) 

Quanto à dança, além de experiências culturais, participei do curso 

oferecido pela D.E. de "Dança Educativa" e pude relacionar nas 

aulas em conjunto com a professora de Educação Física. 

Quadro 11 – Experiências culturais em 2012 

3.3.7 Materiais disponibilizados pela escola 

P2 Material básico...  É tão complicado, lápis grafite as crianças 

recebem, mas toda semana eles perdem, mas é complicado definir 

material, eu pedi muita coisa principalmente pra construir as 

fantasias, mas foi um processo muito moroso, percebo que tem uma 

boa vontade, mas as crianças não respeitam o material, aí fico com 

dó de dar os materiais.  Até consigo o que quero mas o processo é 

moroso, falo uma vez mas tenho que cobrar muitas vezes. Pedi 

meio quilo de argila pra fazer os colares de dente até hoje não 

recebi o material, assim não vou poder fazer o que planejei. 

P4 Papel... Tudo o que preciso é disponível pela escola, as vezes tenho 

que solicitar com antecedência para o material ser comprado, mas 

não tem restrição, só a sucata que é solicitada aos alunos, e eu 

também trago muito material de casa. 

P5 Na escola não tem muito material e nós não podemos pedir nada 

aos alunos além de sucata, mas quando preciso de alguma coisa, 

se tenho um projeto montado ou se está no planejamento a escola 

compra, mas como tem que ser pela kalunga, nem sempre tem 

todos os materiais disponíveis, e as vezes tenho que mudar a ideia 

da aula, e também quando preciso de alguma coisa tenho que pedir 

com bastante antecedência, porque a compra é feita só uma vez por 

mês. A compra só é feita se tem dinheiro na escola, ou resultado de 
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festas ou da APM. 

P26 O material que considero mais interessante é a "pasta de Arte", que 

contem imagens de obras de arte (tamanho A3), normalmente uma 

obra por período da história da arte. Gosto desse material porque 

nas aulas acho importante apresentar diferentes obras aos alunos, 

para repertoriar, no entanto, uma por período não é suficiente... 

Além desse material (disponível em todas as escolas), em algumas 

temos acesso a livros com histórias de artistas como Picasso, 

Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, etc... onde além da história da vida 

e obra, apresenta imagens das obras. Como trabalho com 

fundamental I, esses são os materiais que temos acesso livremente, 

se há outros, não me foi passado! 

Quadro 12 – Materiais disponibilizados pela escola 

As escolas tem material adequado, e o que não tem, pode ser disponibilizado, 

porém depende muito da direção e coordenação da escola, as vezes como 

disse o P2, conseguir um material é um trabalho moroso, pois não é 

simplesmente pedir, existe um processo para conseguir as coisas, e isso 

atrapalha um pouco as sequencias das aulas. 

3.3.8 Materiais que conhece e utiliza 

P2 Procuro sempre trazer materiais para eles conhecerem, pastel 

oleoso, pastel seco, carvão, experimentação, sou super adepto a 

reciclagem então tudo, mas tudo que eles puderem usar de material 

eu peço pra eles trazerem, tive um projeto com eles de fazer uma 

interferência visual na fachada da escola, queríamos o grafite, a 

escola não autorizou, mas pudemos fazer no chão – o caminhar 

letrado – eles produziram as máscaras com material reciclado 

principalmente com caixinha de leite – mas fiz isso com o primeiro 

ano do ensino médio. E as 7 turmas trabalhadas começaram a 

interagir, questionamentos surgiram até na forma de tratamento – eu 

estimulo muito a pesquisa – eles pesquisam o material e descobrem 
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a afinidade de cada um com o material li muitas reportagens com o 

Guto Lacaz – vi uma obra dele que chamava “auditório para 

questões delicadas”, ele pegou várias carteiras escolares e colocou 

no lago do Ibirapuera  e nessa reportagem ele colocava o problema 

da materialidade da obra e das intempéries a água, o tempo, o 

material tem que ser testado infinitamente.... Então eles testam o 

material, pras crianças não muito porque eles destroem muita coisa. 

P4 Conheço muito sobre pintura e gosto muito da interferência da tinta 

nos trabalhos, acredito que é devido a experiência que tenho com 

este material. 

P5 Trabalho bastante com sucata, adoro diferentes tipos de papel, mas 

sempre procuro materiais diferentes, ano passado trabalhei com 

legumes e verduras pras montar quadros em três dimensões depois 

de ter estudado Giuseppe Arcimboldo com as crianças. 

P26 Idem resposta 8. 

Quadro 13 - Materiais que conhece e utiliza 

3.3.9 Relacionamento na escola 

P2 Ótimo, nunca tive problema nenhum.... Trocou muito de professor 

na escola conforme ia me adaptando, a professora saia isso 

prejudicou um pouco. 

P4 Acho que muito bom, nunca tive problemas. 

P5 Muito bom, não tenho problemas com ninguém, acho que é mais 

complicado trabalhar com outros professores de artes do que com 

os professores PEB I. As professoras sempre participam da minha 

aula e quando elas precisam também fazemos parcerias na aula. 

Mês passado secamos folhas e flores para confeccionar cartões 

para um projeto de poesia da quarta série. 

P26 Meu contato direto é com professoras PEB1 e temos bom 
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relacionamento. Com algumas, discuto planejamento e adapto 

minhas aulas com a matéria dada pela professora, para 

trabalharmos em conjunto. Outras pedem auxilio e reforço na 

matéria, principalmente no caso de geometria. Já outras, apesar do 

bom relacionamento, não possibilita esse acesso. 

Quadro 14 – relacionamentos na escola 

Como foi dito anteriormente eles não tem problemas em ajudar os professores 

polivalentes, pois acham que tudo acrescenta, mas gostam de salientar a Arte 

como um complemento, não como um simples auxilio. 

 

3.3.10 Aulas de Artes como podem ser conduzidas 

P2 Eu acho que precisa de vivenciação arte não tem como. Tem 

momentos e momentos não da pra ficar dentro da sala de aula 

vendo arte, e preciso ver, sentir, participar, principalmente com 

crianças.... 

P4 O objetivo central da escola, ou da educação em geral é a 

capacidade leitora e escritora do aluno, juntamente com o cálculo, é 

lógico ser importante, mas acredito que a arte é base para todas as 

disciplinas, ela desenvolve a capacidade de observar, sentir e 

produzir, iniciar algo, assim acredito que se houver um olhar mais 

expressivo para a disciplina de arte, as quatro linguagens, a escola 

seria muito melhor no que diz respeito a capacidade de 

aprendizagem dos alunos. 

P5 O ensino da Arte deveria ser mais valorizado, em algumas escolas 

que trabalhei não tinha muita liberdade pra trabalhar, e já cheguei a 

não dar aula porque tinham coisas mais importantes pra fazer na 

escola, como decorar a formatura. 

P26 Oferecendo espaço e materiais adequados e principalmente dando 

valor à disciplina (muitas escolas "enxergam" aulas de arte como 
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"decoração" de escola!). 

 Quadro 15 – Aulas de Artes  

Os professores entrevistados falaram da valorização do profissional de arte e 

da disciplina 
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CAPÍTULO 4 – Considerações finais. 

Você não pode ensinar nada a um homem; você pode apenas ajudá-lo a encontrar a 
resposta dentro dele mesmo.  

(Galileu Galilei) 
 

Quando comecei a pesquisa tinha como intenção saber se o professor 

de Arte do Ensino Fundamental I tinha formas diferentes de ministrar aulas de 

acordo com sua formação. Percebi através de questionários e entrevistas que a 

formação inicial pode ter sim alguma influência em como o professor aprende, 

mas o que ele ensina depende mais de sua formação contínua. Durante o 

processo pude identificar diversas maneiras de o professor aprender e ensinar, 

assim como quais os conteúdos que são mais trabalhados e os porquês. 

Além da formação continuada do docente, as políticas públicas, o 

momento histórico, político e social pelo qual o país está passando influencia 

demais no que é feito em sala de aula e também no entendimento da 

importância desta disciplina dentro da escola.  

O apoio das instituições e a parceria com os colegas de trabalho estão 

associados à formação de cada um e ainda a que momento esta pessoa se 

formou na história, e o que fez em sua vida profissional (formação continuada 

também do professor polivalente). 

Segundo Rankel (2009, p. 16), a construção da identidade docente 

pressupõe por parte do educador algumas atitudes: 

• Verificar qual a “significação social da profissão” e fazer sua constante 

revisão; 

• Fazer uma revisão das tradições, reafirmando as práticas culturalmente 

adotadas e tidas como significativas no atendimento das necessidades 

da realidade; 

• Confrontar teorias e práticas e, também, a análise das práticas à luz das 

teorias existentes e a construção das novas teorias (PIMENTA, citado 

por PEREIRA; MARTINS, 2002, p.123). 
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Assim podemos concluir que o professor deveria constantemente estar 

estudando, se atualizando, descobrindo, compartilhando novas informações e 

maneiras de ensinar e também de aprender.  

Podemos perceber que o professor aprende de diferentes maneiras, mas 

dominar um assunto não significa necessariamente saber ensinar este 

conteúdo, e nem sempre conhecer um conteúdo significa querer trabalhar com 

ele e ter segurança para isso.  

Os professores que estão em constante formação tendem a serem mais 

abertos às políticas públicas da escola, não por concordarem 

indiscriminadamente, mas por procurarem formas alternativas de trabalhar e, 

com isso, se adequarem melhor as transformações constantes da educação no 

Brasil. O professor que estuda, que se atualiza e tenta ficar a par das 

tendências e novidades na educação parece estar mais acessível a mudanças, 

e parece se adaptar mais facilmente as exigências vindas da instituição, sem 

que deixe de lado sua essência, sua forma de dar aulas e sua identidade 

profissional. Tudo porque nesse meio ele está construindo conhecimento e 

aprendendo a aprender, e a ensinar.  

Segundo Rankel (2009, p.77) a formação continuada trata-se de um 

processo de escuta, discussão e socialização da prática pedagógica, com o 

intuito de aprofundar modos de seleção, organização e construção de 

conhecimento. 

Temos que entender que o meio social e as inovações tecnológicas são 

muito mais rápidas do que as mudanças que ocorrem dentro das instituições 

de ensino, mas os professores têm que estar conectados a essas mudanças 

para conseguir que, mesmo que não sempre, possam acompanhar a maioria 

destas mudanças.  

Segundo ressalva de SAVIANI (2005), citado por Rankel (2009, p. 32) o 

decreto 27 de 12 de março, estipulava que: “sem professores bem preparados, 

praticamente instruídos nos modernos processos pedagógicos e com cabedal 

científico adequado às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser 

regenerador e eficaz”. 
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Existem muitas pesquisas que analisam o professor iniciante, como é o seu 

primeiro contato com os alunos, e como ele enfrenta o chamado choque da 

realidade, ou choque de transição, que é a passagem do mundo acadêmico 

para a vida profissional.  Como constatamos durante o trabalho, o professor 

aprende constantemente, não apenas na sua formação inicial, mas durante 

toda sua vida. Percebe-se que os ideais dos professores seguem junto com 

sua vida profissional, mesmo que o professor sofra decepções ou tenha que 

encarar a escola de outra forma, diferente da idealizada nos tempos de 

formação inicial.  Mas isso pode ser encarado de uma forma positiva, pois cada 

obstáculo que deve ser superado pelo professor faz com que ele vá atrás de 

novas possibilidades, e possibilita ao professor aprender novas formas de se 

trabalhar em sala de aula. Ou pode ser encarado de uma forma negativa, onde 

o professor, diante de tantas adversidades, fecha-se numa “concha”, e repete o 

que faz sem novos desafios e apesar de aprender coisas constantemente, não 

faz a passagem para ensiná-lo, não dá continuidade do aprender para ensiná-

lo. 

 A questão central deste trabalho era compreender quem é este 

professor de arte do Ensino Fundamental I que trabalha no ensino público do 

Estado de São Paulo, qual a sua formação inicial e continuada e seus estudos 

para atuar em sala de aula. A pesquisa indicou que a maioria destes 

profissionais são mulheres na faixa de 30 a 50 anos que afirmam trabalhar as 

quatro linguagens da Arte, dando menos importância à Dança. Considerando 

esta faixa etária podemos afirmar que não são professores recém formados, ou 

seja, jovens que estão não somente iniciando na carreira como professores de 

Artes mas também como professores, com toda a insegurança e os medos que 

isto, naturalmente, traz.  Como norteadores de suas ações utilizam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, alguns poucos livros didáticos e muita 

internet na preparação das aulas. Que as tecnologias ajudam é esperado, mas 

uma boa base, a partir de livros, estudos em artigos e reflexões de grupo 

seriam mais adequadas que as pesquisas, muitas vezes incipientes e 

descontextualizadas que a web propicia. Apreciariam mais cursos de formação 

sendo ministrados pelas Secretarias, mas ao mesmo tempo reclamam a viva 

voz (e não por escrito) que têm pouco tempo para estudar. Estudar mais... 
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Pelos erros da Língua Portuguesa que apresentam na escrita dos questionários 

(copiados neste texto dissertativo ipsis litteris) percebe-se que deveriam 

estudar mais sim, mas não apenas conteúdos de arte e sim saberes mais 

amplos de várias outras áreas. Ser professor não é apenas apresentar 

conteúdos, mas também inseri-los em um contexto de vida, corretamente, 

adequadamente. Vários professores da pesquisa confundem ensino e afeto, 

não percebendo que a sala de aula precisa de limites bem claros para poder 

apresentar resultados significativos e positivos tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente. Outro dado significativo é o entrosamento que parece haver 

entre professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o que não ocorre 

entre os do Ensino Fundamental II. Se esta aproximação é possível e existe, há 

trocas significativas e conexões positivas, facilitando assim ao aluno a 

percepção de um mundo mais coeso e uno, algo que com a escolaridade vai 

mudar, colocando os saberes, as disciplinas, como que em “caixinhas” 

separadas e compartimentadas. 

 A partir da análise das respostas dos professores nos questionários 

ficam algumas sugestões para a continuidade deste trabalho. Entre elas a 

principal é a da socialização do que foi levantado, como por exemplo, a 

necessidade de realizar “encontros” entre pares para discussão de 

metodologias, estratégias e novos olhares no ensino da arte. Já que 

semanalmente são realizados os HTPC’s, por que não ter, por exemplo, um 

encontro mensal para a área de artes ou até que se faça uma espécie de 

rodízio entre as áreas e assim possam ser contempladas todas as 

necessidades dos professores em suas dúvidas e questionamentos. Outra 

maneira seria a de escrever um texto resumo desta dissertação e apresentá-lo 

em eventos de Educação e similares para que possa ser debatido, discutido, 

analisado e posto em prática, se assim for o caso. A principio através das redes 

sociais, alguns professores já trocam informações, experiências, ideias e 

projetos, este trabalho continuará em prática, pois os professores envolvidos 

utilizam deste recurso para aprimorar suas aulas, e quem sabe com o tempo 

podemos atingir mais professores e realizar grupos de estudos dentro do que é 

feito na escola. Como esta pesquisa de mestrado foi realizada dentro de um 

programa interdisciplinar, acredito que utilizando os dados levantados e 
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trocando informações entre os professores da rede de todas as disciplinas, no 

caso os professores polivalentes dos anos iniciais, podemos melhorar o ensino 

da Arte criando um novo caminho, ou aprimorando os caminhos que já existem 

para inserir no cotidiano dos alunos a Arte não apenas como uma disciplina a 

parte do resto da escola.  

  Como cita Mizukami (2002), o processo de aprender a ser professor não 

tem começo nem fim estabelecidos, a priori. É uma “construção” e como tal se 

faz no dia-a-dia, se constrói passo a passo. São inúmeros os fatores que 

interferem no processo educacional e quanto melhor preparados os 

professores, melhores resultados os alunos poderão ter, independentemente 

do que for considerado “melhor” nesta caminhada. 
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APÊNDICES: 

Apêndice 1 – Carta e questionário enviado aos professores na primeira 

fase do trabalho. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO E MODELO DE QUESTIONÁRIO, ENVIADOS AOS 

PROFESSORES: 

Caro professor(a),  

O ensino das artes para as séries iniciais do Ensino Fundamental tem grande 

importância para a formação da criança, é através da arte que possibilitamos os 

primeiros passos para a formação do cidadão. Em nossa disciplina trabalhamos desde 

a pré-história até os trabalhos feitos por webdesigners, e assim damos uma visão de 

mundo ao nosso aluno. Criamos repertório. 

Em sala de aula temos diferentes profissionais, com as mais variadas formações, e 

meu trabalho visa descobrir quem são estes professores, e conhecer o ponto de vista 

de cada um. Assim tentarei fazer um levantamento do perfil de cada um, as 

dificuldades encontradas em sala de aula, e quem sabe encontrar soluções, 

contribuições e sugestões para estes professores. 

Saliento que a pesquisa é sigilosa, e que os dados dos professores servirão apenas 

para o levantamento (estatística) de meu trabalho, não citarei em momento algum, 

nomes ou dados que permitam a identificação do profissional. Assim agradeço a 

colaboração e participação do maior número possível de professores. 

A minha análise possibilitará fazer um levantamento de quem são os profissionais de 

Arte trabalhando na rede de ensino atualmente, assim como entender quais são os 

mecanismos do professor para aprender e ensinar Arte.  

Os dados são SIGILOSOS e têm como único propósito o meu trabalho de mestrado. 

As respostas podem ter mais de uma opção. Agradeço novamente a sua participação 

nesta pesquisa. 

Muito obrigada,  

Laima Irene Liblik Regina 

laimamestrado@gmail.com 
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Pós- graduação 

Lato sensu 

Curso: 

Instituição: 

(  ) completo  (  ) incompleto 

Ano de conclusão: 

Curso: 

Instituição: 

(  ) completo  (  ) incompleto 

Ano de conclusão: 

Curso: 

Instituição: 

(  ) completo  (  ) incompleto 

Ano de conclusão: 

Curso: 

Instituição: 

(  ) completo  (  ) incompleto 

Ano de conclusão: 

Pós graduação 

Stricto sensu 

Mestrado em 

Instituição: 

(  ) completo  (  ) incompleto 
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Ano de conclusão: 

Doutorado em  

Instituição: 

(  ) completo  (  ) incompleto 

Ano de conclusão: 

Outros cursos relevantes na sua formação: 

 

 

 

 

 

Viagens que foram relevantes na sua formação: 
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Se sim na resposta 

anterior, qual material 

utiliza como “norte”? 

(  ) PCN 

(  ) orientações 

curriculares e expectativas 

de aprendizagem 

(prefeitura ou estado) 

(  ) livros ou apostilas 

(  ) internet 

(  ) outros. Quais? 

Quais os materiais que 

utiliza para suas aulas? 

(  ) reproduções de obras 

de arte e diferentes 

imagens 

(  ) vídeos 

(  ) instrumentos musicais 

(  ) fantasias e adereços 

(  ) materiais reciclados 

(  ) novas tecnologias 

(  ) outros. Quais? 

Seu trabalho: (  ) tem uma sequencia pré 

definida 

(  ) segue a linha do tempo 

da história da arte 

(  ) vai fluindo de acordo 

com o que acha 

interessante 

(  ) segue o planejamento 

da escola, auxiliando o 

trabalho dos professores 

de sala. 

(  ) é inflexível para poder 

cumprir todo o conteúdo 

(  ) outros. Quais? 
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que defini no planejamento 

Qual o nome da disciplina 

que você ministra? 

(  )Arte 

(  )Artes 

(  ) Educação Artística 

(  ) arte 

(  ) artes 

Qual ambiente você mais 

utiliza para suas aulas? 

(  ) sala de artes 

(  ) salas de aula 

(  ) pátio e áreas comuns 

da escola 

(  ) ambientes externos 

próximos à escola 

(  ) museus 

(  ) outros. Quais? 

Escreva, com poucas palavras, como se ensina arte para as crianças nos dias de 

hoje. 

 

 

 

 

Escreva, com poucas palavras, como deveria se ensinar arte para as crianças nos 

dias de hoje. 
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Quais as dificuldades de se trabalhar artes com crianças de Ensino Fundamental I 

atualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

Dê sugestões, de acordo com a sua realidade, que poderiam contribuir com o 

professor em sala de aula: (formação, cursos, experiências) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço para comentários. 
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OBRIGADA!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você concordaria em colaborar ainda mais com minha pesquisa, respondendo mais 

algumas perguntas? 

(  ) sim 

(  ) não 

Se sim, qual seria o melhor meio? 

(  ) internet 

(  ) pessoalmente 

(  ) telefone 

Se sim, por favor deixar algum contato: 

Email. 

Escola.  

Tel. 
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Apêndice 2 - Questionário entrevistas – segunda etapa 

QUESTIONÁRIO: 

1. Como o seus cursos de Graduação contribuíram ou estão contribuindo para 

a sua atuação profissional? 

 2. O que você acha que os seus cursos de graduação poderiam ter propiciado 

além do que você estudou? 

3. Como você trabalha com as diferentes linguagens na escola? Escolha um 

exemplo e explique detalhadamente como você trabalha esta(s) linguagem(ns). 

 4. Se não trabalha com as 4 linguagens, por favor explique os motivos que 

auxiliam na decisão de quais linguagens costuma trabalhar , como e porquê? 

5. Descreva uma aula realizada por você (qual era o objetivo, como foi 

realizada, quais materiais foram utilizados, como foi o desempenho dos alunos 

e como você avaliou a aula) – se tiver um plano de aula, pode ser. 

 6. Quais experiências culturais você julga ser importante de forma que possa 

ser um bom professor de Arte? Qual é o acesso, do professor em geral, ao que 

a cidade oferece em termos de vida cultural? 

7. Quais experiências culturais você teve durante este ano, e como as 

relacionou com as aulas ministradas? 

 8. Quais os materiais disponibilizados pela escola e como a escola lida com 

estes materiais? O professor de Arte tem acesso a todos eles? 

9. Quais os materiais que você conhece e tem acesso e que prefere utilizar em 

suas aulas? Por quê? 

 10. Como é o seu relacionamento com os demais professores e corpo 

administrativo da escola – relacionados às aulas de Arte? 

11. Como você acha que a escola poderia contribuir para que o ensino de Arte 

fosse mais bem conduzido em termos de aprendizagens dos alunos? 
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ANEXOS: 

Anexo 1 – 
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Anexo 2 - Legislação do Governo do Estado de São Paulo para o 

professor de Arte 

Resolução 184, de 27-12-2002 

Dispõe sobre a natureza das atividades de Educação Artística e de Educação 

Física nas séries do ciclo I do Ensino Fundamental das escolas públicas 

estaduais 

O Secretário da Educação considerando: 

* a importância que a cultura de manifestações artísticas e a vivência de 

atividades de socialização, lúdicas e esportivas representam no processo de 

formação da criança enquanto estudante-cidadã do ciclo I do Ensino 

Fundamental; 

* a necessidade de se intensificar para o alunado dessa faixa etária a vivência 

dessas práticas em contextos escolares estimuladores de atividades 

sistemáticas, específicas e diversificadas; 

* a oportunidade de se assegurar a implementação dessas atividades por meio 

de um trabalho conjunto entre professores portadores de níveis de formação 

diversa e experiências próprias,  

Resolve: 

Artigo 1º - As aulas de Educação Artística e de Educação Física previstas na 

matriz curricular do ciclo I das escolas estaduais com carga horária semanal de 

25 horas serão desenvolvidas, em todas as séries, por professor portador de 

licenciatura plena específica na respectiva disciplina e na conformidade do 

contido na presente resolução. 

Artigo 2º- As atividades de Educação Artística e de Educação Física de que 

trata o artigo 1º deverão ser objeto de plano específico a ser elaborado em 

conformidade com a proposta pedagógica da escola. 

Parágrafo único - Na organização e seleção das atividades de cada uma das 

disciplinas deverão ser consideradas as modalidades existentes em cada uma 
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das áreas de conhecimento e sua adequação às características próprias da 

faixa etária a que se destinam. 

Artigo 3º- As duas aulas semanais de Educação Artística e as duas aulas de 

Educação Física, ministradas por professor especialista, deverão ser 

acompanhadas pelo professor regente da classe. 

Parágrafo único - Na ausência do professor especialista, as aulas de Educação 

Artística e Educação Física a que se refere o caput deste artigo, serão 

ministradas pelo professor regente da classe. 

Artigo 4º - As aulas atribuídas ao professor especialista deverão compor, 

obrigatoriamente, o horário regular de funcionamento da classe. 

Artigo 5º - Os casos não previstos nesta resolução deverão ser decididos pela 

CENP, após preliminar análise e manifestação das Diretorias de Ensino e das 

respectivas Coordenadorias de Ensino. 

Artigo 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

Nota: Alterada pela Res.01/04. 

Resolução SE 1, de 6-1-2004 

Altera a Resolução SE nº 184/02 

O Secretário da Educação, tendo em vista o que lhe foi representado pela 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas e considerando a 

importância de assegurar às classes do ciclo I do ensino fundamental a 

possibilidade de terem as aulas de Educação Artística e de Educação Física 

ministradas por docentes específicos dessas disciplinas,  

Resolve: 

Artigo 1º - Passa a vigorar com a seguinte redação o artigo 1º da Resolução SE 

n.º 184, de 27/12/2002:  
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"Artigo 1º - As aulas de Educação Artística e de Educação Física, previstas na 

matriz curricular do ciclo I do ensino fundamental das escolas estaduais, serão 

desenvolvidas, em todas as séries, por professor portador de licenciatura plena 

específica na respectiva disciplina, na seguinte conformidade: 

I - duas aulas semanais para cada disciplina nas classes com carga horária de 

25 horas semanais.  

II - uma aula semanal para cada disciplina nas classes com carga horária de 20 

horas semanais. 

Parágrafo único : Na ausência de docentes devidamente habilitados, nos 

termos do caput deste artigo, as aulas de Educação Artística poderão ser 

atribuídas obedecidas as disposições da resolução que disciplina o processo 

regular de atribuição de classes e de aulas." 

Artigo 2º - O caput do artigo 3º da Resolução SE n.º 184, de 27/12/2002 passa 

a ter a seguinte redação: 

"Artigo 3º- As aulas semanais de Educação Artística e de Educação Física, 

ministradas por professor especialista, deverão ser acompanhadas pelo 

professor regente da classe." 

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Nota: 

Altera a Res. SE n.º 184/02, à pág. 157 do vol. LIV. 
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Anexo 3 – Prova de mérito, realizada em julho de 2012. 
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Anexo 4 - Legislação e Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes para a 

disciplina e para o professor de Arte 
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Retirado do livro de FUSARI (2009), uma sequência que mostra as principais 

interferências sociais e culturais que marcaram o Ensino e Aprendizagem da 

Arte no Brasil: 

a) Os comprometimentos do ensino artístico (desenho) com a 

industrialização visando uma preparação para o trabalho (operários), 

originando no século 19 durante o Brasil imperial e presente até as primeiras 

décadas do século 20; 

b) Os princípios do liberalismo (ênfase na liberdade e aptidões individuais) 

e do positivismo (valorização do racionalismo e exatidão científica), por um 

lado, e da experimentação psicológica, por outro influenciando a educação 

escolar em geral (escolas “tradicional” e “nova”) e também a educação em arte, 

ao longo do século 20; 

c) A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

4024/61, que transformou a disciplina Arte em uma “prática educativa” (ensino 

ginasial), bem como em “atividade complementar de iniciação artística” (ensino 

colegial) e a substituição do Canto Orfeônico pela Educação Musical; 

d) O caos, os conflitos, os tecnicismos e a dependência cultural delineados 

no ensino da arte, após a introdução da Educação Artística nas escolas 

brasileiras com a Lei de Diretrizes e Bases 5.692/71; 

e) A retomada de movimentos de organização de educadores 

(principalmente as associações de arte-educadores), iniciada nos anos 80; 

f) A retomada das investigações e experiências pedagógicas no campo da 

arte; sistematizações de cursos ao nível de pós-graduação; 

g) A formação de pesquisadores e consequente crescimento de pesquisas 

na área; 

h) As novas concepções estéticas e tendências da arte contemporânea, 

modificando os horizontes artísticos e consequentemente a docência e arte; 

i) Os debates sobre conceitos e metodologias do ensino de arte, 

realizados em caráter nacional e internacional, a partir dos anos 80; 



136 
 

j) A luta para inclusão da obrigatoriedade de Arte na escola e a discussão 

da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, após a Constituição 

Brasileira de 1988; 

k) A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, tornando o ensino 

da arte componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 

básica; 

l) A elaboração do Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte pelo 

Ministério da Educação (MEC) e o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, na última década do século 20. 
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Anexo 5 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL  

LEI N. 5.692, de 11 de agosto de 1971.  

Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 

providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei  

CAPÍTULO I  

Do Ensino de 1º e 2º graus  

Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de auto-realização, gualiticação para o trabalho e preparo para 

o exercício consciente da cidadania.  

§ 1º Para efeito do que dispõem os Arts. 176 e 178 da Constituição, entende-se 

por ensino primário a educação correspondente ao ensino de primeiro grau e 

por ensino médio, o de segundo grau.  

§ 2º O ensino de 1º e 2º graus será ministrado obrigatoriamente na língua 

nacional.  

Art. 2º O ensino de 1º e 2º graus será ministrado em estabelecimentos criados 

ou reorganizados sob critérios que assegurem a plena utilização dos seus 

recursos materiais e humanos, sem duplicação de meios para fins idênticos ou 

equivalentes.  

Parágrafo único. A organização administrativa, didática e disciplinar de cada 

estabelecimento do ensino será regulada no respectivo regimento, a ser 

aprovado pelo órgão próprio do sistema, com observância de normas fixadas 

pelo respectivo Conselho de Educação.  
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Art. 3º Sem prejuízo de outras soluções que venham a ser adotadas, os 

sistemas de ensino estimularão, no mesmo estabelecimento, a oferta de 

modalidades diferentes de estudos integradas por uma base comum e, na 

mesma localidade:  

a) a reunião de pequenos estabelecimentos em unidades mais amplas;  

b) a entrosagem e a intercomplementaridade dos estabelecimentos de ensino 

entre si ou com outras instituições sociais, a fim de aproveitar a capacidade 

ociosa de uns para suprir deficiências de outros;  

c) a organização de centros interescolares que reunam serviços e disciplinas 

ou áreas de estudo comum a vários estabelecimentos.  

Art. 4º Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum 

obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada rara atender, 

conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais 

aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos.  

§ 1º Observar-se-ão as seguintes prescrições na definição dos conteúdos 

curriculares:  

I - O Conselho Federal de Educação fixará para cada grau as matérias relativas 

ao núcleo comum, definindo-lhes os objetivos e a amplitude.  

II - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os respectivos sistemas de 

ensino, as matérias dentre as quais poderá cada estabelecimento escolher as 

que devam constituir a parte diversificada.  

III - Com aprovação do competente Conselho de Educação, o estabelecimento 

poderá incluir estudos não decorrentes de matérias relacionadas de acordo 

com o inciso anterior.  

§ 2º No ensino de 1 º e 2º graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua 

nacional, como instrumento de comunicação e como expressão da cultura 

brasileira.  
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§ 3º Para o ensino de 2º grau, o Conselho Federal de Educação fixará, além do 

núcleo comum, o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou 

conjunto de habilitações afins.  

§ 4º Mediante aprovação do Conselho Federal de Educação, os 

estabelecimentos de ensino poderão oferecer outras habilitações profissionais 

para as quais não haja mínimos de currículo previamente estabelecidos por 

aquele órgão, assegurada a validade nacional dos respectivos estudos.  

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das matérias 

fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições necessárias ao seu 

relacionamento, ordenação e sequência, constituirão para cada grupo currículo 

pleno do estabelecimento.  

§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno terá 

uma parte de educação geral e outra de formação especial, sendo organizado 

de modo que:  

a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas 

séries iniciais e predominantes nas finais;  

b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial.  

§ 2º A parte de formação especial de currículo:  

a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciarão para o trabalho, no 

ensino de 1o grau e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau;  

b) será fixada, quando se destine a iniciação e habilitação profissional, em 

consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à 

vista de levantamentos periodicamente renovados.  

§ 3º Excepcionalmente, a parte especial do currículo poderá assumir, no ensino 

de 2º grau, o caráter de aprofundamento em determinada ordem de estudos 

gerais, para atender a aptidão específica do estudante, por indicação de 

professores e orientadores.  
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Art. 6º As habilitações profissionais poderão ser realizadas em regime de 

cooperação com as empresas.  

Parágrafo único. O estágio não acarreta para as empresas nenhum vínculo de 

emprego, mesmo que se remunere o aluno estagiário, e suas obrigações serão 

apenas as especificadas no convênio feito com o estabelecimento.  

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 

Física, Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no 

Decreto-lei no 869, de 12 de setembro de 1969.  

Parágrafo único. O ensino religioso, de matrícula facultativas constituirá 

disciplina dos horários normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus.  

Art. 8º A ordenação do currículo será feita por séries anuais de disciplinas ou 

áreas de estudo organizadas de forma a permitir, conforme o plano e as 

possibilidades do estabelecimento, a inclusão de opções que atendam às 

diferenças individuais dos alunos e, no ensino de 2º grau, ensejem variedade 

de habilitações.  

§ 1º Admitir-se-á a organização semestral no ensino de 1º e 2º graus e, no de 

2º grau, a matrícula por disciplina sob condições que assegurem o 

relacionamento, a ordenação e a sequência dos estudos.  

§ 2º Em qualquer grau, poderão organizar-se classes que reunam alunos de 

diferentes séries e de equivalentes níveis de adiantamento, para o ensino de 

línguas estrangeiras e outras disciplinas, áreas de estudo e atividades em que 

tal solução se aconselhe.  

Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 

encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 

fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.  
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Art. 10 Será instituída obrigatoriamente a Orientação Educa1ional, incluindo 

aconselhamento vocacional, em cooperação com os professores, a família e a 

comunidade.  

Art. 11 O ano e o semestre letivos, independentemente, do ano civil, terão, no 

mínimo, 180 e 90 dias de trabalho escolar efetivo, respectivamente, excluído o 

tempo reservado às provas finais, caso estas sejam adotadas.  

§ 1º Os estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus funcionarão entre os 

períodos letivos regulares para, além de outras atividades, proporcionar 

estudos de recuperação aos alunos de aproveitamento insuficiente e ministrar, 

em caráter intensivo, disciplinas, áreas de estudo e atividades planejadas com 

duração semestral, bem como desenvolver programas de aperfeiçoamento de 

professores e realizar cursos especiais de natureza supletiva.  

§ 2º Na zona rural, o estabelecimento poderá organizar os períodos letivos, 

com prescrição de férias nas épocas do plantio e colheita de safras, conforme 

plano aprovado pela competente autoridade de ensino.  

Art. 12 O regimento escolar regulará a substituição de uma disciplina, área de 

estudo ou atividade por outra a que se atribua idêntico ou equivalente valor 

formativo, excluídas as que resultem do núcleo comum e dos mínimos fixados 

para as habilitações profissionais.  

Parágrafo único. Caberá aos Conselhos de Educação fixar, para os 

estabelecimentos situados nas respectivas jurisdições, os critérios gerais que 

deverão presidir ao aproveitamento de estudos definido neste artigo.  

Art. 13 A transferência do aluno de um para outro estabelecimento far-se-á pelo 

núcleo comum fixado em âmbito nacional e, quando for o caso, pelos mínimos 

estabelecidos para as habilitações profissionais, conforme normas baixadas 

pelos competentes Conselhos de Educação.  

Art. 14 A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, a cargo 

dos estabelecimentos, compreendendo a avaliação do aproveitamento e a 

apuração da assiduidade.  
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§ 1º Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas ou menções, 

preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados 

obtidos durante o período letivo sobre os da prova final, caso esta seja exigida.  

§ 2º O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação mediante 

estudos de recuperação proporcionados obrigatoriamente pelo 

estabelecimento.  

§ 3º Ter-se-á como aprovado quanto à assiduidade:  

a) o aluno de frequência igual ou superior a 75% na respectiva disciplina, área 

de estudo ou atividade;  

b) o aluno de frequência inferior a 75% que tenha obtido aproveitamento 

superior a 80% da escala de notas ou menções adotadas pelo estabelecimento  

c) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas com 

freqüência igual ou. superior ao mínimo estabelecido em cada sistema de 

ensino pelo respectivo Conselho de Educação, e que demonstre melhoria de 

aproveitamento após estudos a título de recuperação.  

§ 4º Verificadas as necessárias condições, os sistemas de ensino poderão 

admitir a adoção de critérios 'que permitam avanços progressivos dos alunos 

pela conjugação dos elementos de idade e aproveitamento.  

Art. 15. O regimento escolar poderá admitir que no regime seriado, a partir da 

7a série, o aluno seja matriculado com dependência de uma ou duas 

disciplinas, áreas de estudo ou atividades de série anterior, desde que 

preservada a sequência do currículo.  

Art. 16. Caberá aos estabelecimentos expedir os certificados de conclusão de 

série, conjunto de disciplinas ou grau escolar e os diplomas ou certificados 

correspondentes às habilitações profissionais de todo o ensino de 2º grau, ou 

de parte deste.  

Parágrafo único. Para que tenham va1idade nacional, os diplomas e 

certificados relativos às habi1itações profissionais deverão ser registrados em 

órgão local do Ministério da Educação  
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CAPÍTULO II  

Do Ensino de 1º Grau  

Art. 17. O ensino de 1º grau destina-se à formação da criança e do pré-

adolescente, variando em conteúdo e métodos segundo as fases de 

desenvolvimento dos alunos.  

Art. 18. O ensino de 1º grau terá a duração de oito anos letivos e 

compreenderá, anualmente, pelo menos 720 horas de atividades.  

Art. 19. Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade 

mínima de sete anos.  

§ 1º As normas de cada sistema disporão sobre a possibilidade de ingresso no 

ensino de primeiro grau de alunos com menos de sete anos de idade.  

§ 2º Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a 

sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de 

infância e instituições equivalentes.  

Art. 20. O ensino de 1º grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos 

Municípios promover, anualmente, o levantamento da população que alcance a 

idade escolar e proceder à sua chamada para matrícula.  

Parágrafo único. Nos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e nos 

Municípios, deverá a administração do ensino fiscalizar o cumprimento da 

obrigatoriedade escolar e incentivar a frequência dos alunos.  

CAPÍTULO III  

Do Ensino de 2º Grau 

Art. 21 O ensino de 2º grau destina-se à formação integral do adolescente.  

Parágrafo único. Para ingresso no ensino de 2º grau, exigir-se-á a conclusão 

do ensino de 1º grau ou de estudos equivalentes.  
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Art. 22 O ensino de 2º grau terá três ou quatro séries anuais, conforme previsto 

para cada habilitação, compreendendo, pelo menos, 2.200 ou 2.900 horas de 

trabalho escolar efetivo, respectivamente.  

Parágrafo único. Mediante aprovação dos respectivos Conselhos de Educação, 

os sistemas de ensino poderão admitir que, no regime de matrícula por 

disciplina, o aluno possa concluir em dois anos no mínimo, e cinco no máximo, 

os estudos correspondentes a três séries da escola de 2º grau.  

Art. 23 Observado o que sobre o assunto conste da legislação própria:  

a) a conclusão da 3ª série do ensino de 2º grau, ou do correspondente no 

regime de matrícula por disciplinas, habilitará ao prosseguimento de estudos 

em grau superior;  

b) os estudos correspondentes à 4ª série do ensino de 2º grau poderão, 

quando equivalentes, ser aproveitados em curso superior da mesma área ou 

de áreas afins.  

CAPÍTULO IV  

Do Ensino Supletivo  

Art. 24 O ensino supletivo terá por finalidade:  

a) suprir, a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a 

tenham seguido ou concluído na idade própria;  

1) proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de aperfeiçoamento 

ou atualização para os que tenham seguido o. ensino regular. no todo ou em 

parte.  

Parágrafo único. O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a serem 

organizados nos vários sistemas de acordo com as normas baixadas pelos 

respectivos Conselhos de Educação.  

Art. 25 O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a atender, 

desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação profissional 
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definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino 

regular e a atualização de conhecimentos.  

§ 1º Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se 

ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno .a que se 

destinam..  

§ 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes. ou mediante a 

utilização de rádio, televisão, correspondência e outros. meios de comunicação 

que permitam alcançar o maior número de alunos.  

Art. 26 Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo resultante do 

núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal de Educação, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular, e poderão, quando realizados 

para o exclusivo efeito de habilitação profissional de 2º grau, abranger somente 

o mínimo estabelecido pelo mesmo Conselho.  

§ 1º Os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se:  

a) ao nível de conclusão do ensino de 1º grau, para os maiores de 18 anos;  

b) ao nível de conclusão do ensino de 2º grau, para os maiores de 21 anos.  

§ 2º Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais ou 

reconhecidos indicados nos vários sistemas, anualmente, pelos respectivos 

Conselhos de Educação.  

§ 3º Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição todo um 

sistema de ensino, ou parte deste, de acordo com normas especiais baixadas 

pelo respectivo Conselho de Educação.  

Art. 27. Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das quatro últimas séries 

do ensino de 1º grau, cursos de aprendizagem, ministrados a alunos de 14 a 

18 anos, em complementação da escolarização regular, e, a esse nível ou ao 

de 2º grau, cursos intensivos de qualificação profissional.  

Parágrafo único. Os cursos de aprendizagem e os de qualificação darão direito 

a prosseguimento de estudos quando incluírem disciplinas, áreas de estudo e 
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atividades que os tomem equivalentes ao ensino regular, conforme 

estabeleçam as normas dos vários sistemas.  

Art. 28. Os certificados de aprovação em exames supletivos e os relativos à 

conclusão de cursos de aprendizagem e qualificação serão expedidos pelas 

instituições que os mantenham.  

CAPÍTULO V  

Dos Professores e Especialistas  

Art. 29. A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º 

graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se as 

diferenças culturais de cada região do País, e com orientação que atenda aos 

objetivos específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de 

estudo ou atividades e às fases de desenvolvimento dos educandos.  

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:  

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau;  

b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau 

superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1o grau, 

obtida em curso de curta duração;  

c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso 

superior de graduação correspondente a licenciatura plena.  

§ 1º Os professores a que se refere a letra "a" poderão lecionar na 5ª e 6ª 

séries do ensino de 1º grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro 

séries ou, quando em três, mediante estudos adicionais correspondentes a um 

ano letivo que incluirão, quando for o caso, formação pedagógica.  

§ 2º Os professores a que se refere a letra "b" poderão alcançar, no exercício 

do magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos adicionais 

correspondentes no mínimo a um ano letivo.  

§ 3º Os estudos adicionais referidos aos parágrafos anteriores poderão ser 

objeto de aproveitamento em cursos ulteriores.  
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Art. 31 As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais referidos no § 2º do 

artigo anterior serão ministrados nas universidades e demais instituições que 

mantenham cursos de duração plena.  

Parágrafo único. As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais, de 

preferência nas comunidades menores, poderão também ser ministradas em 

faculdades, centros, escolas, institutos e outros tipos de estabelecimentos 

criados ou adaptados para esse fim, com autorização e reconhecimento na 

forma da Lei.  

Art. 32 O pessoal docente do ensino supletivo terá preparo adequado às 

características especiais desse tipo de ensino, de acordo com as normas 

estabelecidas pelos Conselhos de Educação.  

Art. 33 A formação de administradores, planejadores, orientadores, inspetores, 

supervisores e demais especialistas de educação será feita em curso superior 

de graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação.  

Art. 34 A admissão de professores e especialistas no ensino oficial de 1º e 2º 

graus far-se-á por concurso público de provas e títulos, obedecidas para 

inscrição as exigências de formação constantes desta Lei.  

Art. 35 Não haverá qualquer distinção, para efeitos didáticos e técnicos, entre 

os professores e especialistas subordinados ao regime das leis do trabalho e 

os admitidos no regime do serviço público.  

Art. 36 Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que estrutura a carreira 

de magistério de 1º e 2º graus, com acessos graduais e sucessivos, 

regulamentando as disposições específicas da presente Lei e 

complementando-as no quadro da organização própria do sistema.  

Art. 37 A admissão e a carreira de professores e especialistas, nos 

estabelecimentos particulares de ensino de 1º e 2º graus, obedecerão às 

disposições específicas desta Lei, às normas constantes obrigatoriamente dos 

respectivos regimentos e ao regime das Leis do Trabalho.  
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Art. 38 Os sistemas de ensino estimularão, mediante planejamento apropriado, 

o aperfeiçoamento e atualização constantes dos seus professores e 

especialistas de Educação.  

Art. 39 Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos professores e 

especialistas de ensino de 1º e 2º graus, tendo em vista a maior qualificação 

em cursos e estágios de formação, aperfeiçoamento ou especialização, sem 

distinção de graus escolares em que atuem.  

Art. 40 Será condição para exercício de magistério ou especialidade 

pedagógica o registro profissional, em órgão do Ministério da Educação e 

Cultura, dos titulares sujeitos à formação de grau superior.  

CAPÍTULO VI  

Do Financiamento  

Art. 41 A educação constitui dever da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios, dos Municípios, das empresas, da família e da comunidade em 

geral, que entrosarão recursos e esforços para promovê-la e incentivá-la.  

Parágrafo único. Respondem, na forma da lei, solidariamente com o Poder 

Público, pelo cumprimento do preceito constitucional da obrigatoriedade 

escolar, os pais ou responsáveis e os empregadores de toda natureza de que 

os mesmos sejam dependentes.  

Art. 42 O ensino nos diferentes graus será ministrado pelos poderes públicos e, 

respeitadas as leis que o regulam, é livre à iniciativa particular.  

Art. 43 Os recursos públicos destinados à educação serão aplicados 

preferencialmente na manutenção e desenvolvimento do ensino oficial, de 

modo que se assegurem:  

a) maior número possível de oportunidades educacionais;  

b) a melhoria progressiva do ensino, o aperfeiçoamento e a assistência ao 

magistério e aos serviços de educação;  



149 
 

c) o desenvolvimento científico e tecnológico.  

Art. 44 Nos estabelecimentos oficiais, o ensino de 1º grau é gratuito dos 7 aos 

14 anos, e o de níveis ulteriores sê-lo-á para quantos provarem falta ou 

insuficiência de recursos e não tenham repetido mais de um ano letivo ou 

estudos correspondentes no regime de matrícula por disciplinas.  

Art. 45 As instituições de ensino mantidas pela iniciativa particular merecerão 

amparo técnico e financeiro do Poder Público, quando suas condições de 

funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos de fiscalização, e a 

suplementação de seus recursos se revelar mais econômica para o 

atendimento do objetivo.  

Parágrafo único. O valor dos auxílios concedidos nos termos deste artigo será 

calculado com base no número de matrículas gratuitas e na modalidade dos 

respectivos cursos, obedecidos padrões mínimos de eficiência escolar 

previamente estabelecidos e tendo em vista o seu aprimoramento.  

Art. 46 O amparo do Poder Público a quantos demonstrarem aproveitamento e 

provarem falta ou insuficiência de recursos far-se-á sob forma de concessão de 

bolsas de estudo.  

Parágrafo único. Somente serão concedidas bolsas de estudo gratuitas no 

ensino de 1º grau quando não houver vaga em estabelecimento oficial que o 

aluno possa frequentar com assiduidade.  

Art. 47 As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter 

o ensino de 1º grau gratuito para seus empregados e o ensino dos filhos destes 

entre os sete e os quatorze anos ou a concorrer para esse fim mediante a 

contribuição do salário-educação, na forma estabelecida por lei.  

Art. 48 O salário-educação instituído pela Lei no 4.440, de 27 de outubro de 

1964, será devido por todas as empresas e demais entidades públicas ou 

privadas, vinculadas à Previdência Social, ressalvadas as exceções previstas 

na legislação especifica.  
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Art. 49 As empresas e os proprietários rurais, que não puderem manter em 

suas glebas ensino para os seus empregados e os filhos destes, são 

obrigados, sem prejuízo do disposto no artigo 47, a facilitar-lhes a frequência à 

escola mais próxima ou a propiciar a instalação e o funcionamento de escolas 

gratuitas em suas propriedades.  

Art. 50 As empresas comerciais e industriais são ainda obrigadas a assegurar, 

em cooperação, condições de aprendizagem aos seus trabalhadores menores 

e a promover o preparo de seu pessoal qualificado.  

Art. 51 Os sistemas de ensino atuarão junto às empresas de qualquer 

natureza, urbanas ou agrícolas, que tenham. empregados residentes em suas 

dependências, no sentido de que instalem e mantenham, conforme dispuser o 

respectivo sistema e dentro das peculiaridades locais, receptores de rádio e 

televisão educativos para o seu pessoal.  

Parágrafo único. As entidades particulares que recebam subvenções ou 

auxílios do Poder Público deverão colaborar, mediante solicitação deste, no 

ensino supletivo de adolescentes e adultos, ou na promoção de cursos e outras 

atividades com finalidade educativo-cultural, instalando postos de rádio ou 

televisão educativos.  

Art. 52 A União prestará assistência financeira aos Estados e ao Distrito 

Federal para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e organizará o 

sistema federal, que terá caráter supletivo e se estenderá por todo o País, nos 

estritos limites das deficiências locais.  

Art. 53 O Governo Federal estabelecerá e executará planos nacionais de 

educação que, nos termos do artigo 52, abrangerão os programas de iniciativa 

própria e os de concessão de auxílios.  

Parágrafo único. O planejamento setorial da educação deverá atender às 

diretrizes e normas do Plano Geral do Governo, de modo que a programação a 

cargo dos órgãos da direção superior do Ministério da Educação e Cultura se 

integre harmonicamente nesse Plano Geral.  
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Art. 54 Para efeito de concessão de auxílios, os planos dos sistemas de ensino 

deverão ter a duração de quatro anos, ser aprovados pelo respectivo Conselho 

de Educação e estar em consonância com as normas e critérios do 

planejamento nacional da educação.  

§ 1º A concessão de auxílio federal aos sistemas estaduais de ensino e ao 

sistema do Distrito Federal visará a corrigir as diferenças regionais de 

desenvolvimento sócio-econômico, tendo em vista renda per capita e 

população a ser escolarizada, o respectivo estatuto do magistério, bem como a 

remuneração condigna e pontual dos professores e o progresso quantitativo e 

qualitativo dos serviços de ensino verificado no biênio anterior.  

§ 2º A concessão do auxílio financeiro aos sistemas estaduais e ao sistema do 

Distrito Federal far-se-á mediante convênio, com base em planos e projetos 

apresentados pelas respectivas administrações e aprovados pelos Conselhos 

de Educação.  

§ 3º A concessão de auxílio financeiro aos programas de educação dos 

Municípios, integrados nos planos estaduais, far-se-á mediante convênio, com 

base em planos e projetos apresentados pelas respectivas administrações e 

aprovados pelos Conselhos de Educação.  

Art. 55 Cabe à União organizar e financiar os sistemas de ensino dos 

Territórios, segundo o planejamento setorial da educação.  

Art. 56 Cabe à União destinar recursos para a concessão de bolsas de estudo.  

§ 1º Aos recursos federais, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

acrescerão recursos próprios para o mesmo fim.  

§ 2º As normas que disciplinam a concessão de bolsas de estudo decorrentes 

dos recursos federais, seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Educação e Cultura, que poderá delegar a entidades municipais de assistência 

educacional, de que trata o § 2º do art. 62, a adjudicação dos auxílios.  

§ 3º O Programa Especial de Bolsas de Estudo (PEBE) reger-se-á por normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.  
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Art. 57 A assistência técnica da União aos sistemas estaduais de ensino e do 

Distrito Federal será prestada pelos órgãos da administração do Ministério da 

Educação e Cultura e pelo Conselho Federal de Educação.  

Parágrafo único. A assistência técnica incluirá colaboração e suprimento de 

recursos financeiros para preparação, acompanhamento e avaliação dos 

planos e projetos educacionais que objetivam o atendimento das prescrições 

do plano setorial de educação da União.  

Art. 58 A legislação estadual supletiva, observado o disposto no artigo 15 da 

Constituição Federal, estabelecerá as responsabilidades do próprio Estado e 

dos seus Municípios no desenvolvimento dos diferentes graus de ensino e 

disporá sobre medidas que visem a tornar mais eficiente a aplicação dos 

recursos públicos destinados à educação.  

Parágrafo único. As providências de que trata este artigo visarão à progressiva 

passagem para a responsabilidade municipal de encargo e serviços de 

educação, especialmente. de 1º grau, que pela sua natureza possam ser 

realizados mais satisfatoriamente pelas administrações locais.  

Art. 59 Aos municípios que não aplicarem, em cada ano, pelo menos 20% da 

receita tributária municipal no ensino de 1º grau aplicar-se-á o disposto no art. 

15, § 3º, alínea "f", da Constituição.  

Parágrafo único. Os municípios destinarão ao ensino de 1º grau pelo menos 

20% das transferências que lhes couberem no Fundo de Participação.  

Art. 60 É vedado ao Poder Público e aos respectivos órgãos da administração 

indireta criar ou auxiliar financeiramente estabelecimentos ou serviços de 

ensino que constituam duplicação desnecessária ou dispersão prejudicial de 

recursos humanos, a juízo do competente Conselho de Educação.  

Art. 61 Os sistemas de ensino estimularão as empresas que tenham em seus 

serviços mães de menores de sete anos a organizar e manter, diretamente ou 
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em cooperação, inclusive com o Poder Público, educação que preceda o 

ensino de 1º grau.  

Art. 62 Cada sistema de ensino compreenderá, obrigatoriamente, além de 

serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados 

condições de eficiência escolar, entidades que congreguem professores e pais 

de alunos, com o objetivo de colaborar para o eficiente funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino.  

§ 1º Os serviços de assistência educacional de que trata este artigo destinar-

se-ão, de preferência, a garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar e 

incluirão auxílios para a aquisição de material escolar, transporte, vestuário, 

alimentação, tratamento médico e dentário e outras formas de assistência 

familiar.  

§ 2º O Poder Público estimulará a organização de entidades locais de 

assistência educacional, constituídas de pessoas de comprovada idoneidade, 

devotadas aos problemas sócio-educacionais que, em colaboração com a 

comunidade, possam incumbir-se da execução total ou parcial dos serviços de 

que trata este artigo, assim como da adjudicação de bolsas de estudo.  

Art. 63 A gratuidade da escola oficial e as bolsas de estudo oferecidas pelo 

Poder Público serão progressivamente substituídas, no ensino de 2º grau, pela 

concessão de bolsas sujeitas à restituição.  

Parágrafo único. A restituição de que trata este artigo poderá fazer-se em 

espécie ou em serviços profissionais, na forma de que a lei determinar.  

CAPÍTULO VII  

Das Disposições Gerais  

Art. 64 Os Conselhos de Educação poderão autorizar experiências 

pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na presente lei, 

assegurando a validade dos estudos assim realizados.  

Art. 65 Para efeito de registro e exercício profissional, o Conselho Federal de 

Educação fixará as normas de revalidação dos diplomas e certificados das 
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habilitações, correspondentes ao ensino de 2º grau, expedidos por instituições 

estrangeiras.  

Art. 66 Ficam automaticamente reajustadas, quanto à nomenclatura, as 

disposições da legislação anterior que permaneçam em vigor após a vigência 

da presente lei.  

Art. 67 Fica mantido o regime especial para os alunos de que trata o Decreto-

lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969.  

Art. 68 O ensino ministrado nos estabelecimentos militares é regulado por 

legislação específica.  

Art. 69 O Colégio Pedro II integrará o sistema federal de ensino.  

Art. 70 As administrações dos sistemas de ensino e as pessoas jurídicas de 

direito privado poderão instituir, para alguns ou todos os estabelecimentos de 

1º e 2º graus por elas mantidos, um regimento comum que, assegurando a 

unidade básica estrutural e funcional da rede, preserve a necessária 

flexibilidade didática de cada escola.  

CAPÍTULO VIII  

Das Disposições Transitórias  

Art. 71 Os Conselhos Estaduais de Educação poderão delegar parte de suas 

atribuições a Conselhos de Educação que se organizem nos Municípios onde 

haja condições para tanto.  

Art. 72 A implantação do regime instituído na presente lei far-se-á 

progressivamente, segundo as peculiaridades, possibilidades e legislação de 

cada sistema de ensino, com observância do Plano Estadual de Implantação 

que deverá seguir-se a um planejamento prévio elaborado para fixar as linhas 

gerais daquele, e disciplinar o que deva ter execução imediata.  

Parágrafo único. O planejamento prévio e o Plano Estadual de Implantação, 

referidos neste artigo, deverão ser elaborados pelos órgãos próprios do 
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respectivo sistema de ensino, dentro de 60 dias o primeiro e 210 o segundo, a 

partir da vigência desta lei.  

Art. 73 O Ministro da Educação e Cultura, ouvido o Conselho Federal de 

Educação, decidirá das questões suscitadas pela transição do regime anterior, 

para o que se institui na presente lei, baixando os atos que a tanto se façam 

necessários.  

Art. 74 Ficam integrados nos respectivos sistemas estaduais os 

estabelecimentos particulares de ensino médio até agora vinculados ao 

sistema federal.  

Art. 75 Na implantação do regime instituído pela presente lei, observar-se-ão as 

seguintes prescrições em relação a estabelecimentos oficiais e particulares de 

1º grau:  

I - as atuais escolas primárias deverão instituir, progressivamente, as séries 

que lhes faltam para alcançar o ensino completo de 1º grau.  

II - os atuais estabelecimentos que mantenham ensino ginasial poderão 

continuar a ministrar apenas as séries que lhes correspondem, redefinidas 

quanto à ordenação e à composição curricular, até que alcancem as oito da 

escola completa de 1º grau.  

III - os novos estabelecimentos deverão, para fins de autorização, indicar nos 

planos respectivos a forma pela qual pretendem desenvolver, imediata ou 

progressivaniente, o ensino completo de 1º grau.  

Art. 76 A iniciação para o trabalho e a habilitação profissional poderão ser 

antecipadas:  

a) ao nível da série realmente alcançada pela gratuidade escolar em cada 

sistema, quando inferior à oitava;  

b) para a adequação às condições individuais, inclinações e idade dos alunos.  
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Art. 77 Quando a oferta de professores, legalmente habilitados, não bastar para 

atender às necessidades do ensino, permitir-se-á que lecionem, em caráter 

suplementar e a título precário:  

a) no ensino de 1º grau, até a 8ª série, os diplomados com habilitação para o 

magistério ao nível da 4ª série e 2º grau;  

b) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, os diplomados com habilitação para o 

magistério ao nível da 3ª série de 2º grau;  

c) no ensino de 2º grau, até a série final, os portadores de diploma relativo à 

licenciatura de 1º grau.  

Parágrafo único. Onde e quando persistir a falta real de professores, após a 

aplicação dos critérios estabelecidos neste artigo, poderão ainda lecionar:  

a) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, candidatos que hajam concluído a 8ª 

série e venham a ser preparados em cursos intensivos;  

b) no ensino de 1º grau, até a 5ª série, candidatos habilitados em exames de 

capacitação regulados, nos vários sistemas, pelos respectivos Conselhos de 

Educação;  

c) nas demais séries do ensino de 1º grau e no de 2º grau, candidatos 

habilitados em exames de suficiência regulados pelo Conselho Federal de 

Educação e realizados em instituições oficiais de ensino superior indicados 

pelo mesmo Conselho.  

Art. 78 Quando a oferta de professores licenciados não bastar para atender às 

necessidades do ensino, os profissionais diplomados em outros cursos de nível 

superior poderão ser registrados no Ministério da Educação e Cultura, 

mediante complementação de seus estudos, na mesma área ou em áreas afins 

onde se inclua a formação pedagógica, observados os critérios estabelecidos 

pelo Conselho Federal de Educação.  
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Art. 79 Quando a oferta de profissionais legalmente habilitados para o exercício 

das funções de direção dos estabelecimentos de um sistema ou parte deste, 

não bastar para atender as suas necessidades, permitir-se-á que as 

respectivas funções sejam exercidas por professores habilitados para o mesmo 

grau escolar, com experiência de magistério.  

Art. 80 Os sistemas de ensino deverão desenvolver programas especiais de 

recuperação para os professores sem a formação prescrita no art. 29 desta Lei, 

a fim de que possam atingir gradualmente a qualificação exigida.  

Art. 81 Os sistemas de ensino estabelecerão prazos, a contar da aprovação do 

Plano Estadual referido no artigo 72, dentro dos quais deverão os 

estabelecimentos de sua jurisdição apresentar os respectivos regimentos 

adaptados à presente Lei.  

Parágrafo único. Nos três primeiros anos de vigência desta Lei, os 

estabelecimentos oficiais de 1º grau, que não tenham regimento próprio, 

regularmente aprovado, deverão reger-se por normas expedidas pela 

administração dos sistemas.  

Art. 82 Os atuais inspetores federais de ensino poderão ser postos à 

disposição dos sistemas que necessitem de sua colaboração, 

preferencialmente daqueles em cuja jurisdição estejam lotados.  

Art. 83 Os concursos para cargos do magistério, em estabelecimentos oficiais, 

cujas inscrições foram encerradas até a data da publicação desta Lei, serão 

regidos pela legislação citada nos respectivos editais.  

Art. 84 Ficam ressalvados os direitos dos atuais diretores, inspetores, 

orientadores e administradores de estabelecimentos de ensino, estáveis no 

serviço público, antes da vigência da presente Lei.  

Art. 85 Permanecem, para todo o corrente ano, as exigências de idade e os 

critérios de exame supletivo constantes da legislação vigente, na data da 

promulgação desta Lei.  
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Art. 86 Ficam assegurados os direitos dos atuais professores, com registro 

definitivo no Ministério da Educação, antes da vigência desta Lei.  

Art. 87 Ficam revogados os artigos de números 18, 21, 23 a 29, 31 a 65, 92 a 

95, 97 a 99, 101 a 103, 105, 109, 110, 113 e 116 da Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, bem como as disposições de leis gerais e especiais que 

regulem em contrário ou de forma diversa a matéria contida na presente Lei.  

Art. 88 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 11 de agosto de 1971; 150º da Independência e 83º da República.  

EMÍLIO G. MÉDICI  

Jarbas G. Passarinho  

Júlio Barata 
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Anexo 6 – Área II - Comunicação e Artes 

Referencial de Artes Visuais - Licenciatura 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 2400 horas 

 

Perfil do Profissional 

O Licenciado em Artes Visuais deve ser educado para a docência de Arte - 
Artes Visuais - em todos os níveis do ensino formal e não-formal, incluindo a 
elaboração de materiais pedagógicos. Deve, também, desenvolver a produção, 
a pesquisa, a crítica e a mediação artístico-cultural nas modalidades de arte 
pública, cerâmica, desenho, fotografia, história em quadrinhos, ilustração, 
home page, vídeo, holografia, computação gráfica, escultura, gravura, mural, 
modelagem, grafite, land art, livro de artista, multimídia, instalação, objeto, 
performance, pintura, arte digital, teoria, história e crítica de artes visuais, entre 
outras. 

 

Temas Abordados na Formação 

Fundamentos do ensino-aprendizagem da arte; História da Arte; Estética; 
Educação inclusiva; Fundamentos da percepção, da criação e da reflexão 
sobre o fenômeno visual; Estudos e processos de interação com outras áreas 
do conhecimento; Elaboração, execução e avaliação de projetos no ensino de 
Arte - Artes Visuais. 

 

Área de Atuação 

O Licenciado em Artes Visuais pode atuar na educação formal e não-formal, 
em escolas, em instituições artísticas, culturais, acadêmicas e em outros 
espaços que congreguem as diversas atividades inerentes às artes visuais e 
campos correlatos, em suas múltiplas manifestações. Atuar como artista-
pesquisador no circuito da produção artística profissional e na formação 
qualificada de outros artistas. 

 

Infraestrutura Recomendada 

Ateliês Específicos; Laboratório de Multimeios e de Mídias Eletrônicas; 
Espaços Expositivos. 
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