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RESUMO 

 

 

A formação continuada de professores de Arte proporcionada pelo Pólo Arte na Escola da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Belém da região metropolitana da capital é 
abordada no presente estudo. Discorre sobre a parceria com o Instituto Arte na Escola e a 
UFPA. O Instituto Arte na Escola, uma instituição do Terceiro Setor, articulador da Rede Arte 
na Escola, estrutura-se por Pólos sediados em universidades e instituições culturais com o 
objetivo de promover a melhoria do Ensino da Arte no Brasil. O trabalho apresenta um 
histórico da formação inicial e continuada de professores de Arte no Brasil. Relata ainda a 
contribuição do Terceiro Setor na formação continuada em Arte. A pesquisa pressupõe que a 
melhor qualidade da Formação Continuada do Professor de Arte não se garante apenas por 
meio da utilização de significativo material didático – pedagógico, mas, sim, com os 
processos de mediação desenvolvidos na constituição do conhecimento em arte. 
Apresentamos entrevistas com professores participantes e não participantes da Formação 
Continuada, proporcionada pelo PAE - UFPA/Belém. Nas entrevistas, refletimos sobre a 
importância da formação continuada, sobre os materiais disponibilizados para empréstimo e 
sua utilização, além de colher inquietações desses docentes em relação às ações do Pólo. Nas 
análises das entrevistas buscamos fundamentos na Psicologia Histórico-cultural, na Pedagogia 
Histórico-crítica e em autores que trataram da entrevista como modalidade reflexiva. 

 

 

Palavras Chave: formação continuada de professores; parceria; ensino da Arte. 
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ABSTRACT 

 

 

The continued education of Art teachers offered by Polo Arte na Escola region Art in the 
School of the Federal University of Pará (UFPA), Belém’s campus, in the region metropolitan 
of this city, is boarded in this present study. Discourses about the partnership between the Arte 
na Escola Institute and UFPA. The Arte na Escola Institute, an institution of the Third Sector, 
cultural articulator of the Arte na Escola Net, is composed by Polos headquartered in 
universities and cultural institutions with the purpose to promote the improvement of Art 
teaching in Brazil. It is presented a historical of the initial and continued education of Art 
teachers in Brazil. Also relates the contribution of Third Sector in the continued education of 
Art. The research supposes that the best quality of the Continued Education of the Art Teacher 
is not assured by the utilization of significant teaching-educational material, but with the 
connecting process developed at the constitution of Art knowledge. Interviews with 
continuous education’s participating and not participating teachers of the Continued 
Education, offered by PAE – UFPA/Belém, were presented. On the interviews’ analyses were 
searched fundamental bases of Psychological Historic-cultural, Educational Historic-critical in 
authors who treat the interview as a reflexive modality. 

 

 

Key words: continuous education of teachers; partnership; art teaching. 
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INTRODUÇÃO 

Em meio a tantas mudanças que o mundo vem sofrendo nas mais diversas áreas do 

conhecimento humano, a escola é um espaço privilegiado de construção e socialização de 

saberes.  Nela emergem questões que solicitam atuação imediata e atitudes em relação à 

utilização dos conhecimentos.  Para isso, se faz necessário que docentes e coordenadores dos 

processos educacionais, reflitam, cotidianamente, sobre seus fazeres para que ações 

concretizadas atendam as necessidades e os desejos do contexto escolar. 

Neste sentido, a Formação Continuada de Professores torna-se ponto crucial de 

análise, considerando sua importância vital no processo de desenvolvimento profissional e na 

melhor qualidade das ações educativas. A Formação Continuada do professor oportuniza a 

atualização e o aprofundamento de temáticas educacionais, de modo a promover um processo 

contínuo de auto-avaliação, no qual devem ser considerados, além dos saberes dos 

professores, os saberes dos alunos. 

Os professores são propulsores do processo educacional e é necessário que a eles 

estejam voltadas as políticas públicas de valorização profissional, no que diz respeito à 

remuneração digna, à reflexão, à problematização da prática e às propostas inovadoras, de 

modo a contribuir para que a elaboração, a avaliação e o replanejamento das ações educativas 

rumem para o alcance de novo patamar de participação social dos sujeitos. Essas ações se 

apresentam como uma trilha promissora na busca de mudanças e como meio de superação aos 

problemas da educação brasileira (BETTEGA, 2004). 

A superação dos problemas educacionais, entretanto, concretiza-se a partir da 

consideração de que no centro da ação educacional, professor e aluno estão em pleno processo 

de desenvolvimento. Essa premissa permite não apenas que a realidade educacional seja 

analisada sob o prisma da canalização de energia, da criatividade, do planejamento, da 

avaliação e da construção coletiva, mas também que a intervenção educativa seja significativa 

para os grupos sociais. 

Pensar sobre a interação professor/aluno e a prática docente faz-nos remeter às nossas 

experiências no que diz respeito à nossa constituição como professores. A lembrança da nossa 

infância traz à tona os momentos que “ensinávamos” a ler e escrever aos que não sabiam. Essa 

atividade prolongou-se até atingirmos mais idade, quando ministramos aulas de “reforço” 
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escolar e fomos remunerados por isso. Nessa época, os professores do Ensino Primário1 eram 

as fontes da nossa inspiração e de nossos sonhos profissionais. Queríamos ser como eles no 

futuro. É especial a lembrança da professora Darcimar, da terceira série primária, que nos 

afetou sobremaneira, pois percebíamos nela o desejo de que seus alunos aprendessem com 

alegria. 

Assim, formamo-nos professores, observando outros colegas de profissão, estudando e 

buscando entender nossa função de proporcionar aos alunos a compreensão das coisas do 

mundo. Pensávamos constantemente em como intervir na realidade para que pudéssemos – 

nós e nossos alunos - ter uma vida melhor em meio a tantas adversidades vividas em um 

Estado “tão rico e tão pobre” quanto é o Pará, onde as diferenças sociais são significativas e o 

acesso à educação é privilégio das classes detentoras do poder econômico e político.  

Em meados de 1994, após vencermos inúmeras dificuldades para concluir o curso de 

Licenciatura Plena em Educação Artística, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), 

iniciamos nossa atuação profissional com o Ensino de Arte em três escolas do Ensino 

Fundamental: uma da rede pública Municipal, outra da rede pública Estadual e uma terceira, 

da rede Privada. Fomos para essas escolas com a determinação de construir conhecimentos 

com nossos alunos e, com eles, tivemos a oportunidade de desenvolver alguns projetos que 

extrapolaram os muros da escola.  

No ano de 1995, iniciamos nossa atuação no Instituto de Educadores de Belém 

(ISEBE)2, primeiramente com contrato temporário e, depois, nos efetivamos ao sermos 

aprovados em Concurso Público. Nessa ocasião, trabalhamos na elaboração e coordenação de 

projetos de Formação Continuada de Professores. Em agosto de 1999, passamos a atuar no 

Projeto Arte na Escola (PAE) - Pólo da UFPA, localizado no Campus de Belém, PA. Para que 

tal atuação se concretizasse, em cessão pela Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria 

Municipal de Educação de Belém (PMB/SEMEC), passamos a desenvolver nossas funções na 

UFPA. 

O Projeto Arte na Escola da UFPA-Campus de Belém, PA, ou PAE -UFPA/Belém, 

faz parte da Rede Arte na Escola e tem o Instituto Arte na Escola como seu mantenedor, que 

                                                 
1 Nível da Educação da década de 1970, que corresponde as atuais séries iniciais do Ensino Fundamental. 
 
2 ISEBE - Instituto de Educadores de Belém. Esse Instituto foi criado, para atuar com a Formação Continuada de 
Professores da Rede Municipal de Educação de Belém. Foi fundado no inicio da década de 1990 e extinto no 
final daquela mesma década.  
 



 10 

por sua vez recebe incentivos da Fundação Iochpe3. Esse instituto pertence à categoria 

chamada Terceiro Setor, cujo conceito é ainda carente de rigor teórico, conforme nos diz 

Montaño (2005).  

No Terceiro Setor, a iniciativa da esfera privada surge para atender ao interesse 

público e sua atuação vem crescendo significativamente no Brasil, principalmente na área 

social, onde ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil que assumem as funções 

de resposta às demandas sociais a partir de valores de solidariedade local, auto-ajuda e ajuda 

mútua (MONTAÑO, 2005).  

Este setor, que se caracteriza pela atuação na área social, se propõe a contribuir para a 

formação e fortalecimento do comportamento do cidadão e da cultura democrática, trazendo 

desenvolvimento e mudanças, propiciando a construção da democracia e a promoção da 

cidadania (TORO, 1997), segundo seu próprio conceito ideológico dominante, que o define 

como setor nem público nem privado. Trataremos dessas questões, de modo mais específico, 

no decorrer de nossas explanações. 

O PAE -UFPA/Belém funciona em um espaço cedido pela UFPA no prédio do 

Atelier de Artes do Instituto de Ciências da Arte. Fazem parte da parceria, a cessão de 

instalações físicas e a concessão de bolsas de Extensão e Pesquisa a alunos que participam no 

desenvolvimento de suas ações, disponibilizadas pelo Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de 

Extensão e da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPA. É de se ressaltar que as ações do Pólo são 

referências no Estado do Pará, sobretudo no que diz respeito à Formação Continuada dos 

Professores de Arte da Educação Básica. 

Participar das atividades desse Pólo permitiu-nos refletir sobre as reais possibilidades 

da intervenção profissional na Formação Continuada de Professores de Arte da Educação 

Básica. Pensando nos objetivos dessa formação, colaboramos com a realização de Encontros, 

Grupos de Estudos, Seminários, Mini-cursos, Laboratórios e outros eventos similares, o que 

nos proporcionou o fazer e o (re) pensar. Nesses eventos foram utilizados os materiais 

didático-pedagógicos disponibilizados pelo Pólo − avaliados pelos professores como 

instrumentos de excelente qualidade − e considerados indispensáveis às aulas de Arte. Essas 

experiências motivaram a reflexão e a pesquisa sobre as atividades desenvolvidas pelo PAE -

UFPA/Belém, construindo-se assim nosso projeto de investigação científica objeto desta 

dissertação.   

                                                 
3 Organização do Terceiro Setor vinculada ao Grupo Empresarial  Iochpe. 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa, partimos do seguinte pressuposto: a melhor 

qualidade da Formação Continuada do Professor de Arte não se garante por meio da utilização 

de significativo material didático – pedagógico, mas, sim, com os processos de mediação 

desenvolvidos na constituição do conhecimento em arte.  

A partir desse pressuposto, emergiram alguns questionamentos: os materiais 

disponibilizados pelo Terceiro Setor, através do PAE – UFPA/Belém, atendem as 

necessidades dos educadores? A indiscutível qualidade do material disponibilizado pelo PAE 

– UFPA/Belém garante a constituição do conhecimento em arte? Os assuntos abordados na 

Formação Continuada promovida pelo PAE – UFPA/Belém são suficientes para favorecer a 

construção de reflexões sobre a prática docente? É possível se perceber a diferença de atuação 

dos professores que participaram do processo de Formação Continuada proporcionado pelo 

PAE – UFPA/Belém, em relação aos que não participaram? 

Esta pesquisa pretendeu responder aos questionamentos mencionados, sem perder de 

vista a indagação se a Formação Continuada proporciona ao professor constante 

problematização da prática pedagógica. Pretendeu, também, apontar caminhos para a melhoria 

da qualidade do Ensino de Arte, analisando pontos considerados nevrálgicos para o avanço da 

profissionalidade. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados como procedimentos 

metodológicos a pesquisa bibliográfica, a coleta de dados em relatórios existentes no PAE – 

UFPA/Belém, bem como as entrevistas - realizadas com professores de Arte que participaram, 

ou não, da formação continuada oferecida pelo Pólo e, que atuam na região  metropolitana de 

Belém – e, as análises dos diálogos que possibilitaram visualizar  as questões fundamentais da 

pesquisa. As entrevistas seguiram padrão semi-estruturado, não rígido e reflexiva, com as 

análises seguindo a orientação de Szymanski (2004).  

A pesquisa será apresentada em 03 (três) partes. Na primeira, é apresentado um 

histórico da Rede Arte na Escola baseado em levantamento documental e outras fontes, assim 

como do PAE – UFPA/Belém, apresentado desde as primeiras articulações para sua 

implantação, ocorridas em 1994. Serão apresentados ainda, as parcerias e os convênios 

firmados com outras instituições para o apoio às ações de formação continuada de professores 

de Arte, assim como na disponibilização de material didático - pedagógico a ser utilizado pelo 
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Pólo Arte na Escola – Belém, tomando por referência o convênio4 firmado entre a UFPA e o 

Instituto Arte na Escola, mostrando a contribuição deste, enquanto mantenedor da Rede Arte 

na Escola.  

Na segunda parte, discorremos a respeito da constituição dos saberes dos professores, 

sem perder de vista os objetivos do processo de Formação Continuada proposto pelo PAE – 

UFPA/Belém e, são abordados, igualmente, tópicos da formação de professores, 

especialmente a Formação Inicial e Continuada de Professores de Arte, além da atuação do 

Terceiro Setor na Formação Continuada de Professores de Arte. 

Na terceira parte, apresentamos as análises das entrevistas realizadas com professores 

de Arte que participam da formação continuada proporcionada pelo PAE – UFPA/Belém, e 

com professores não participantes dessa formação, na qual foram questionados os materiais 

didático - pedagógicos disponibilizados e o processo da Formação Continuada oferecida pelo 

Pólo. Analisamos as respostas das entrevistas tendo como suporte teórico a Pedagogia 

Histórico - Critica, sistematizada por Demerval Saviani, que entende a educação como 

mediação no interior da prática social global, onde a prática é o ponto de partida e o ponto de 

chegada, assim como é ação transformadora da realidade e de enfrentamento das práticas 

didático-pedagógicas reprodutivistas (SAVIANI, 2000). Tomamos, também, como suporte 

teórico, o pensamento histórico-cultural de Lev S. Vygotsky e seus seguidores, que apresenta 

a mediação como o processo de intervenção de um elemento intermediário em uma relação 

dialética.  

No encerramento do trabalho apresentamos, de forma reflexiva e fundamentada, as 

considerações finais.  

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
4 Termo de convênio celebrado em 21 de outubro de 2004 e  publicado no D.O.U. Seção 3, pág. 30, de 25 de 
outubro de 2004.  
 



 13 

1. REDE ARTE NA ESCOLA: TRABALHO DE PARCERIA NA MELHORIA DO ENSINO 

DE ARTE. 

Neste capítulo apresentamos o histórico e as ações de uma instituição do Terceiro 

Setor, que atua junto à Formação Continuada de Professores de Arte da Educação Básica em 

todas as regiões do Brasil, desenvolvendo trabalho de parceria. Neste contexto, dar-se-á  

ênfase  à Rede Arte na Escola, que é patrocinada pelo Instituto Arte na Escola, criado em 1999 

(CENTRO DE REFERÊNCIA PATRÍCIA BILDENER’R/GIFE, 2003), que é gerido por um comitê 

estratégico5, composto por membros dessa Rede, constituído por representantes de 

Universidades, Museus, Secretarias de Educação e Instituições afins que possuem Pólos Arte 

na Escola.  

 

 

1.1 Constituição da Rede Arte na Escola 

Falar sobre a constituição da Rede Arte na Escola6 nos reporta ao processo de 

desenvolvimento do ensino de Arte no Brasil. A história nos revela que, desde o início da 

colonização brasileira, esse ensino foi reservado a uma pequena parcela da sociedade, ou seja, 

a uns poucos privilegiados, detentores do poder econômico e político do país, tal como 

persiste nos dias atuais. Em cenários como esse, a escola torna-se, imperiosamente, espaço 

privilegiado para propiciar o acesso à cultura e à arte, e teria o papel de cumprir com o 

objetivo de promover as diversas formas de conhecimento. 

Nesse sentido, sabe-se que o ensino de Arte desenvolvido nas escolas brasileiras, 

principalmente as da Rede Pública, enfrenta sérios problemas, pois não promove o acesso à 

Arte e, logo, não propicia a familiarização com as linguagens artísticas.  Os parcos recursos 

artístico-pedagógicos das instituições públicas favorecem o distanciamento dos alunos às 

coisas da cultura, impedindo a aprendizagem e a familiarização com a arte. Sem o contato 

concreto com a música, a dança, as artes visuais e o teatro, a constituição do conhecimento em 

arte fica prejudicada tornando o ensino ineficaz. Como aponta Penna (1995, p. 21):  

                                                 
5 Essa instância é formada por dois representantes de duas instituições da Rede Arte na Escola e de um 
representante do Instituto Arte na escola. Esses membros são eleitos em Assembléia Geral, além de um suplente 
eleito na mesma ocasião. Cada membro pertence a um Pólo diferente. É uma instância decisória responsável pela 
orientação técnica e operacional da Rede. 
6 A maior parte das informações sobre a constituição da Rede Arte na Escola aqui registradas foram obtidas 
através de e-mail pessoal enviados por Mônica Kondziolková, responsável pelo Setor de Comunicação do 
Instituto Arte na Escola para a pesquisadora. 
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“A familiarização com a arte (sic) só pode se construir a partir do contato e 
da ação sobre as manifestações artísticas em sua concreticidade: sonora, no 
caso da música, visual, no caso das artes plásticas, e assim por diante”. 
 

Na busca de solução para esses problemas, alguns investimentos, como o de 

Organizações não Governamentais (ONGs),  têm sido realizados, procurando preencher a 

lacuna deixada pelo Estado no que se refere aos recursos didático-pedagógicos e à Formação 

Continuada de professores. Essas ONGs, atuam no Brasil, principalmente na área social, 

agindo na construção da cidadania por meio de ações na área da cultura e educação. 

No conjunto dessas instituições está a Rede Arte na Escola, cujo histórico é 

apresentado na seqüência. Essa Rede emerge do desenvolvimento do Projeto Arte na Escola, o 

qual surge a partir de investimentos do Grupo Empresarial Iochpe7, que em setembro de 1988 

criou a Fundação Iochpe, com foco central no investimento em Educação para o  

desenvolvimento de projetos culturais voltados à documentação e difusão das artes plásticas 

no Rio Grande do Sul. Os primeiros resultados foram obtidos em pesquisa desenvolvida em 

escolas da Rede Municipal de Porto Alegre, em 1989 (PILLAR e VIEIRA, 1992). A partir daí, 

nasce o Projeto Arte na Escola com a missão de incentivar e qualificar o Ensino da Arte, 

inicialmente na região Sul (onde se concentram as empresas do grupo empresarial 

mantenedor) e, mais tarde, em todas as regiões do Brasil. 

A partir de uma solicitação feita pela Casa da Cultura Mário Quintana, de Porto 

Alegre/RS, em 1989, essa Fundação dá início à Videoteca Arte na Escola. Na composição do 

acervo, havia a preocupação de verificar em que medida os vídeos poderiam ser úteis aos 

processos do ensino de Arte. Nessa perspectiva, constituiu-se a Videoteca Arte na Escola, 

sediada, até 1991, na própria Fundação Iochpe e transferida, em 1992, para a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com seu banco de dados, fazendo cumprir o 

convênio estabelecido entre essas duas instituições.  

A Videoteca possuía, nessa ocasião, equipamento de gravação e multiplicação a 

laser, possibilitando, não só sua expansão para outras cidades, como também a preservação da 

qualidade das fitas e o prolongamento de sua vida útil. Esse acervo da Videoteca era mantido 

por convênio estabelecido entre a Fundação Iochpe e o Fundo Nacional do Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). Nessa ocasião, demonstrando interesse na interligação da educação e a 

cultura, a Fundação Iochpe inicia uma série de co-edições. 

                                                 
7 Grupo Empresarial  IOCHPE, empresa de capital aberto no Brasil, atuante na área de autopeças e componentes ferroviários, cuja origem, se 
estrutura em nome de tradicional família do Rio Grande do Sul.  
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 Com a Editora Perspectiva, co-edita o livro “A Imagem no Ensino da Arte”, de 

autoria da Profª. Ana Mae Barbosa. Com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul co-

edita em 1992, os resultados da pesquisa-ação desenvolvida pelas professoras Anallice Pillar e 

Denyse Vieira, com apoio do Ministério da Educação/FNDE. Trata-se da obra “O Vídeo e a 

Metodologia Triangular no Ensino da Arte”, que explicita os pressupostos conceituais e os 

desdobramentos do Projeto Arte na Escola. Nessa obra, as autoras afirmam ser o vídeo uma 

eficiente proposta de ensino da Arte, por provocar alterações significativas não só nos 

processos de aprendizagem dos alunos, como, também, nos trabalhos dos professores. 

Em 1993, como resultado da disseminação do projeto arte na escola em diversas 

universidades e instituições culturais, é constituída a Rede Arte na Escola: uma organização 

que articula Instituições de Ensino Superior (IES), instituições culturais, educacionais e afins, 

com o objetivo de qualificar o professor de Arte, visando melhorar o ensino de Arte no país. A 

Rede atuava, inicialmente, por meio de (03) três programas: 1. Educação Continuada: visava 

qualificar professores de arte do Ensino Fundamental e Médio. 2. Videoteca Arte na Escola: 

constituída de acervo de vídeos especializados em artes visuais, que proporcionava ao 

professor de arte o recurso da imagem móvel como elemento motivador da aprendizagem. 

Este programa, em 1999, passou a ser chamado de Midiateca. - 3. Incentivo: propiciava aos 

Pólos incentivos financeiros para a realização de ações de Formação Continuada de 

Professores. Tais programas, com a ampliação da Rede Arte na Escola, foram sendo 

redimensionados e, hoje, se constituem no Programa de Educação Continuada, da Midiateca e 

do Prêmio Arte na Escola Cidadã. 

Abre-se aqui um parêntese para comentar cada um desses programas, partindo da 

proposta apresentada pelo Guia Orientador da Rede Arte na Escola (REDE ARTE NA 

ESCOLA, 2004b), por entendê-los como imprescindíveis à compreensão da proposta de 

formação continuada do professor de arte implementada através da Rede Arte na Escola, bem 

como à apresentação dos materiais didático-pedagógicos disponibilizados no apoio à essa 

formação, conforme a seguir. 

O Programa Educação Continuada Arte na Escola, conforme consta no guia, visa 

construir e desenvolver competências que propiciem a evolução da profissão do professor e do 

sistema educativo, considerando a urgência de uma educação voltada para o desenvolvimento 

e para a convivência.  Tem por objetivo qualificar professores de Arte que atuam em diversos 

níveis da Educação Básica, bem como gestores, coordenadores, supervisores, técnicos dos 
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sistemas municipais e estaduais de ensino e toda a comunidade escolar estimulando a 

realização de seminários, cursos, conferências, Ciclos de Vídeos e Grupos de Estudo. Tais 

Grupos são compostos por um número pequeno de participantes, que realizam encontros 

periódicos, dependendo da disponibilidade do professor. Nesses encontros são analisadas as 

situações de aprendizagem de acordo com as especialidades dos participantes, que refletem e 

socializam suas práticas . pedagógicas. 

O Programa Midiateca Arte na Escola é composto por acervo de vídeos 

especializados em Artes Visuais, em VHS, acompanhado de material de apoio; DVD’s; Banco 

de Imagens fixas e outros materiais didáticos de apoio ao professor. O Midiateca oferece 

suporte ao Programa de Educação Continuada, possibilitando o empréstimo de materiais a 

serem utilizados como apoio didático ao professor. Os acervos de vídeos e “DVD’s” permitem 

organizar ciclos de filmes, além de mostras ao público em geral, contribuindo para a 

divulgação das produções culturais. O Midiateca tem, ainda, como objetivo oferecer ao 

professor que atua com o ensino da Arte dos diversos níveis da Educação Básica, instrumentos 

que possam atender a um dos princípios fundamentais da área educar para a imagem a partir 

da própria imagem. O Midiateca busca: 

oferecer exemplares com qualidade e informação atualizada, abrangendo os 
principais elementos da história da arte, da linguagem visual e da leitura da 
obra, bem como do fazer artístico, da natureza da arte e da sua relação com o 
meio social. Ela se constitui numa referência em arte brasileira, com foco na 
arte contemporânea, contemplando, em parte, a pluralidade e a diversidade 
das raízes existentes no país (REDE ARTE NA ESCOLA, 2004d, p. 03). 
 

De acordo com o Guia Orientador da Rede Arte na Escola, o material do Programa 

Midiateca deve ser instalado, preferencialmente, na biblioteca da universidade conveniada ou 

em outro local climatizado adequadamente. O Banco de imagens fixas, por sua vez, pode ser 

organizado no espaço destinado à Formação Continuada, se este for de melhor acesso ao 

professor. É necessário, ainda, que haja um responsável, com atribuição de zelar pelo acervo e 

gerenciar a distribuição do arquivo de vídeos. Desse responsável exige-se o domínio do 

acervo e material de apoio, noções da arte e seu ensino e o conhecimento da finalidade da 

Rede e do programa Midiateca, para que possa envolver-se com as ações do Pólo e atuar como 

divulgador do Projeto Arte na Escola. O programa Midiateca desenvolve-se em turnos que 

favoreçam o acesso do público. 

O Programa Prêmio Arte na Escola Cidadã, criado no ano 2000, foi a primeira ação 

institucional do Instituto Arte na Escola. É anual e tem como proposta valorizar professores de 
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Arte do Ensino Infantil, Fundamental e Médio em todo o Brasil identificando, reconhecendo e 

divulgando o trabalho pedagógico do professor que apresenta melhor qualidade do Ensino da 

Arte.  

Retomando o histórico da Rede Arte na Escola, ressaltamos que, no período 

compreendido entre 1989 e 2005, a Rede e o Instituto Arte na Escola, alcançaram todas as 

regiões brasileiras. Seu modelo de organização permite que haja entre os integrantes a 

comunicação eficaz, socialização de conhecimentos e informação. A Rede é composta por 

pessoas que possuem objetivos afins e comunicam-se, principalmente, fazendo uso das novas 

tecnologias de comunicação, como a rede interativa de computadores. Com isso, a Rede Arte 

na Escola contribui para o desenvolvimento dos indivíduos que a integram, considerando que 

os mesmos “estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de 

comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (CASTELS, 

1999, p. 40).  

No processo de seu desenvolvimento, a Rede publicou, em 1992, o seu primeiro 

Boletim Arte na Escola trazendo artigos sobre arte e educação, comentários e demais 

informes, o qual teve uma tiragem de 1.500 (um mil e quinhentos) exemplares. Essa tiragem 

aumentou significativamente a cada ano, e hoje, alcança 15.000 (quinze mil) exemplares, que 

são distribuídos aos professores cadastrados, por meio de mala direta8. 

Outro evento marcou sua evolução: a realização do primeiro Seminário Internacional 

da Rede Arte na Escola, no Rio Grande do Sul, em 1993 (REDE ARTE NA ESCOLA, 1993. 

p. 1). Logo após esse Seminário, a Rede inicia um intercâmbio com a Universidade do 

Tennesse, o qual permitiu que um grupo de educadores brasileiros participasse de um curso, 

promovido pelo Summer Institute (Chattanooga,  Estados Unidos), voltado à capacitação de 

professores de Arte.  

Em dezembro de 1993, outro salto representativo do crescimento da Rede Arte na 

Escola: a Fundação Iochpe criou o “Plano de Incentivo”, implantado em 1994, apoiando as 

ações de Formação Continuada desenvolvidas pelos Pólos Arte na Escola. No sentido de “[...] 

fomentar a autonomia do Pólo e o espírito de Rede” (REDE ARTE NA ESCOLA, 2004c, p. 

2), o Plano de Incentivo tem por objetivo: 

Apoiar as ações de formação, pautadas nos princípios e pressupostos do 
Programa de Educação Continuada e Midiateca da Rede Arte na Escola, 

                                                 
8 Serviço postal de entrega em domicílio. 
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dirigidas aos professores de artes da Rede de Ensino que congreguem 
parcerias para sua realização (REDE ARTE NA ESCOLA, 2004c, p. 3). 
 

Assim, os programas de formação continuada dos professores e Midiateca, foram 

preservados em sua continuidade e crescimento.  

Em 1994, a Rede Arte na Escola consolida-se com oito pólos regionais, em seis 

Estados, ampliando o número de ações e parcerias. Com isso, houve a necessidade da (re) 

organização dos Encontros Técnicos da Rede Arte na Escola, iniciados em 1992, que têm por 

objetivo promover a atualização dos coordenadores dos pólos. Nesse sentido, tais encontros  

centralizam as discussões em temas relacionados com o ensino de Arte no Brasil, reunindo 

coordenadores e preparando-os para o desempenho de suas funções, bem como realizando o 

intercâmbio das ações desenvolvidas pelos diversos Pólos, de modo a fortalecer a Rede Arte 

na Escola (REDE ARTE NA ESCOLA, 2004a. p.6).   

Em 1995, “o Arte na Escola conquista o Prêmio Eco, a mais respeitada premiação do 

Terceiro Setor, concedido pela Câmara Americana de Comércio, na categoria Cultura” 

(REDE ARTE NA ESCOLA, 2004a , p. 6). Esse prêmio foi significativo, pois permitiu a 

ampliação de sua credibilidade e a avaliação do caminho já percorrido como instituição do 

Terceiro Setor. Tal conquista significou “referendum” às ações até então desenvolvidas, haja 

vista que tal premiação é considerada o “Oscar” do Terceiro Setor. Nesse mesmo ano, é 

lançada a Revista Arte & Educação, em parceria com o Pólo Arte na Escola da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (REDE ARTE NA ESCOLA, 1994b. p. 2). 

Ainda em 1995, a Videoteca ganha novos títulos, chegando a mais de 400 

(quatrocentos) e constituindo-se referência no Brasil. A Videoteca apresenta a arte brasileira 

desde o período barroco até a contemporaneidade e, embora possamos perceber a precariedade 

de muitas imagens apresentadas nas fitas VHS, que pode vir a comprometer a comunicação, o 

professor de arte, assim mesmo, as utiliza em suas aulas e no desenvolvimento de projetos de 

arte-educação. Tal fato levou à reflexão sobre a condição do ensino de Arte na maioria dos 

estados brasileiros e a se questionar sobre a qualidade do ensino nessas condições carentes. 

Em 1996, a Rede Arte na Escola é ampliada para 23 Pólos, implantados do Rio 

Grande do Sul ao Pará, e participa como convidada do Vídeo Preservation Round Table, em 

San Francisco, Califórnia, E.U.A., evento que discutia a tecnologia de compactação de 

informações digitalizadas. Essa participação permitiu melhor otimização dos recursos e a 

implementação na Rede. 
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Em  1997 a Rede Arte na Escola assina convênio com o Ministério da Educação para 

a realização de 20 (vinte) cursos de sensibilização para os Parâmetros Curriculares Nacionais 

– Arte (PCN-Arte) nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, cujo projeto se 

estendeu até julho de 1998. Tal processo foi o primeiro a ser implantado pelo MEC para a 

recepção dos novos Parâmetros Curriculares Nacionais e acabou sendo referência para o 

programa governamental “Parâmetros em Ação”(REDE ARTE NA ESCOLA, 2004a. p. 7-8). 

Pela atuação do Projeto Arte na Escola foi concedida à Fundação Iochpe a chancela 

institucional da UNESCO-Brasil, em 1999, o que motivou a criação do Instituto Arte na 

Escola, instituição sem fins lucrativos que visa dar sustentabilidade aos esforços de 

qualificação do Programa de Formação Continuada de professores de Arte e disseminar os 

materiais de apoio às atividades (CENTRO DE REFERÊNCIA PATRÍCIA BILDENER’R/GIFE, 

2003, p. 46-47). Essa chancela amplia a credibilidade da Fundação, proporcionando-lhe 

visibilidade e facilidade na busca de parcerias com instituições de Ensino Superior e 

instituições promotoras da cultura. 

Em comemoração aos 10 anos do Arte na Escola, em 1999, a Rede Arte na Escola 

publica o “Caderno de Textos”, apresentando textos de reflexão em arte-educação, muitos 

deles escritos por coordenadores de Pólos. O caderno aborda temas relacionados à arte e seu 

ensino e relatos de experiências de pesquisadores (REDE ARTE NA ESCOLA, 2004a . p. 8).  

Com a ampliação da Rede Arte na Escola e a conseqüente complexidade do trabalho 

se fez necessária a institucionalização do Projeto Arte na Escola sendo, assim, lançado em 

2000, o Instituto Arte na Escola com sede em São Paulo, com a proposta de dar 

sustentabilidade às ações da Rede (REDE ARTE NA ESCOLA, 2004a. p.8). 

Em 2001 é organizada, pelo Instituto Arte na Escola, a central de cursos “Viver 

Arte”, com vistas a dar suporte ao profissional de educação em artes visuais, ampliando o seu 

conhecimento e oferecendo-lhe ferramentas para a orientação das práticas artísticas em sala de 

aula e em museus. Em dezembro do mesmo ano, uma parceria foi articulada com a Revista 

Pátio, especializada em educação, para veiculação de artigos e matérias produzidas por 

membros da Rede Arte na Escola.   

Com a ampliação da Rede tornou-se necessário o uso do meio virtual para divulgar e  

socializar as ações do Arte na Escola, bem como introduzir novos meios de mediação à Rede. 

Assim sendo, inaugura-se o site Arte na Escola (www.artenaescola.org.br), proporcionando 

melhor integração e interligação de informações dos coordenadores de pólo, ao mesmo tempo 
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em que se tornam públicas as ações de Formação Continuada de Professores desenvolvidas 

em todo o país, dando visibilidade à Rede e suas ações.  

Com a iniciativa, a Rede Arte na Escola, insere-se na dinâmica tecnológica, 

favorecendo a construção de relações construtivas e moldando-se ao novo modelo de 

sociedade. Para Cássio Martinho (2003), a rede é um modelo relacional de organização e só 

existe quando há relacionamento entre determinados elementos, produzindo a ordem. A 

regulação é produzida no e por conta do relacionamento. A ordem, na rede, se faz e se desfaz 

no movimento das relações. É uma ordem que não prevalece para sempre; é uma ordem sem 

poder. 

Em 2002, novos programas passam a ser promovidos pelo Instituto Arte na Escola 

como o Programa Produção de Recursos Didáticos – cujos objetivos é subsidiar o professor de 

arte na sua prática docente. O Instituto Arte na Escola passa a conceber e elaborar kits de 

materiais de apoio ao ensino da arte, além de atuar, em Consultoria Educacional, para 

instituições culturais, formatando e executando projetos de apoio pedagógico a grandes 

mostras de Arte.   

Em 2003, o Instituto Arte na Escola produz, um Kit Educacional - Arte Br - com o 

patrocínio da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS). O kit, que tem a autoria de 

renomados autores, foi distribuído para bibliotecas, museus, espaços culturais e escolas de 

todo o país, assim como foram doadas 20 (vinte) obras de arte para museus de diferentes 

cidades brasileiras. O material do Kit Arte Br em questão destina-se ao professor e é 

distribuído gratuitamente. 

O kit Arte Br orienta a leitura da imagem fundamentado na teoria da semiótica 

greimasiana, que  entende a arte como linguagem e o objeto de arte como texto visual. Este 

material disponibiliza 36 reproduções de obras de arte, uma linha do tempo, um caderno 

introdutório e 12 cadernos de estudo para que o professor, ao escolher a imagem com que 

deseja trabalhar, encontre caminhos e possibilidades para a elaboração de sua aula (BUORO, 

2003).  As reproduções que compõem o Kit, avaliadas como da melhor qualidade, são de 

obras significativas do século XX. Elas compõem o material de apoio, que inclui fotografias, 

pinturas, ambientações e objetos. As obras originais, dessas que compõe o Kit, podem ser 

encontradas em Museus e Instituições Culturais de todas as regiões do País. 

Na edição do 20º aniversário do Prêmio Eco Especial – a Rede Arte na Escola fica 

entre os 10 finalistas. Para o Arte na Escola, receber o Prêmio Eco Especial, foi importante, na 
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medida em que se avaliava a continuidade na execução de projetos sociais, geralmente 

escassos em um país de recente tradição do Terceiro Setor como o Brasil.  

Em 2003, o Programa Arte na Escola do Instituto Arte na Escola é escolhido pelo 

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) e mencionado no Guia GIFE (libreto 

publicado pelo CENTRO DE REFERÊNCIA PATRÍCIA BILDENER’R) sobre Investimento 

Social Privado em Educação, como experiência bem-sucedida (CENTRO DE REFERÊNCIA 

PATRÍCIA BILDENER’R/GIFE, 2003). Nesse mesmo ano, também, o Instituto inaugura sua 

própria sede, em São Paulo, ao lado da Fundação Iochpe, e assina convênio com o BNDES, o 

que possibilitou a expansão da Rede para 44 (quarenta e quatro) pólos, com previsão para 

atingir 50 (cinqüenta) em médio prazo (REDE ARTE NA ESCOLA, 2004a. p. 10). 

 Um outro importante passo foi tomado, ainda em 2003, pelo Instituto Arte na Escola, 

ao firmar parceria com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, 

visando a ampliação da Rede e sua consolidação como a maior referência em Formação 

Continuada de Professores de Arte no Brasil. Enquanto entidade do Terceiro Setor, a Rede 

Arte na Escola beneficia 10 mil professores por ano, com suas midiatecas especializadas e 

atividades de educação continuada em arte, em todo o País (REDE ARTE NA ESCOLA, 

2004a. p. 11).  

Em 2004, durante o “Seminário Nacional da Rede Arte na Escola: Novos Pólos, 

Novos Parceiros”, a Rede e o Instituto Arte na Escola se posicionam a favor de uma reforma 

curricular universitária que objetive aproximar instituições educacionais e culturais. A Rede 

reivindica a articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura com a 

finalidade de concretizar políticas públicas educacionais e culturais comprometidas com as 

relações entre Universidade, Escolas de Educação Básica e Espaços Culturais, além de adotar 

mudanças efetivas para a valorização do patrimônio cultural, compreendido enquanto objeto 

presentificador da história da cultura brasileira (REDE ARTE NA ESCOLA, 2004a. p. 9).  

 

 

1.2. O Pólo Arte na Escola da Universidade Federal do Pará – Campus Belém 

 No processo de ampliação da Rede, o Projeto Arte na Escola chega ao norte do país 

com a implantação de um Pólo na Universidade Federal do Pará (UFPA). A Profª Dra Telma 
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Lobo, tomando conhecimento da Rede pela Fundação Rômulo Maiorana9, em 1994, 

estabeleceu contatos com a Fundação Iochpe para a implantação de um Pólo na UFPA, com a 

visão de que ele “proporcionaria aos professores de Arte, das Redes de Ensino do Estado do 

Pará, o contato com uma metodologia que lhes proporcionasse o desenvolvimento de aulas 

mais significativas na escola” (informação verbal)10. A Fundação Iochpe mostrou-se 

interessada na parceria e iniciou as negociações por intermédio do Centro de Letras e Artes da 

UFPA.  

A oficialização do convênio entre a UFPA e a Fundação Iochpe para a implantação 

do Pólo do Projeto Arte na Escola, no Campus de Belém, ocorreu durante um evento especial 

realizado pela Rede Arte na Escola no período de 18 a 23 de outubro de 1994, no Museu Lasar 

Segall, em São Paulo, ocasião em que foram firmados convênios semelhantes com outras 

universidades (REDE ARTE NA ESCOLA, 1994a. p.3). Após assinatura do referido 

convênio, o Centro de Letras e Artes da UFPA promoveu articulação para a implantação do 

PAE – UFPA/Belém. Nesta ocasião, o Pólo recebeu acervo de vídeos com documentários 

sobre Artes Visuais que abordava aspectos da História da Arte de maneira contextualizada e 

propunha o Fazer Artístico e a Leitura da Obra de Arte de modo a possibilitar a formação 

continuada de Professores.  

O Pólo em questão foi coordenado, inicialmente, pela Profª Dra.Telma Lobo e a 

partir de janeiro de 1995 pelo prof. Alexandre Silva dos Santos Filho, que, além de professor 

de arte, é artista plástico com vasta experiência em arte-educação, cujas ações gestoras 

iniciaram os projetos propostos pelo Pólo, além de fundar e solidificar o Grupo de Estudos e 

Reflexões Arte na Escola - Pólo UFPA, do qual professores das Redes de Ensino pública e 

privada participam voluntariamente. 

Sob a coordenação do prof. Alexandre Silva dos Santos Filho, ainda em 1995, foi 

implantada “a Videoteca Arte na Escola, com 220 (duzentos e vinte) títulos de artes visuais, 

banco de textos, banco de imagens fixas, banco de dados e materiais instrucionais” 

(SANTANA, 1997. p. 18). Tais recursos visavam atender as demandas dos professores de 

Arte e disciplinas afins das Redes de Ensino pública e privada e, alunos do curso de graduação 

em Educação Artística da UFPA. Esse acervo possibilitou a realização de ciclos de vídeos 

                                                 
9 A Fundação Rômulo Maiorana, cuja mantenedora é a Organização Rômulo Maiorana (ORM) atua na área de 
comunicação no Estado do Pará, sendo a detentora das transmissões da Rede Globo de Televisão e proprietária 
do Jornal “O Liberal”, de maior circulação no Estado do Pará.  
10 Cf. entrevista concedida pela Profª Dra. Telma Lobo à autora da pesquisa.  
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para professores e comunidade em geral, implementados com a participação de alunos 

bolsistas e voluntários. 

No segundo semestre de 1997 o Projeto Arte na Escola desenvolveu, com o apoio da 

Pró-reitoria de Pesquisa e PIBIC - Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação 

Cientifica -, a pesquisa “Brincando de Ver: Pressuposto Conceitual e Experimental para a 

Educação Estética”, cuja coordenação estava sob a responsabilidade do Prof. Alexandre Filho. 

O referido trabalho foi realizado na comunidade Riacho Doce, composta por imigrantes 

ribeirinhos e localizada nas proximidades do campus da UFPA, em Belém (REDE ARTE NA 

ESCOLA, 1999. p.4-5). A referida pesquisa recebeu o Prêmio Internacional de Arte-Educação 

em Jacareí, SP.11  

Ainda em 1997, a aluna Lúcia Cristina dos Anjos Santana, do curso de Educação 

Artística, Habilitação em Artes Plásticas, da UFPA,  bolsista do PAE – UFPA/Belém, em seu 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, registra a iniciativa de implementação de um 

Programa de Educação Continuada de professores de Arte, numa parceria entre o PAE – 

UFPA/Belém e a Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), o qual tinha por 

objetivo “disseminar uma nova abordagem no ensino de arte nas escolas do ensino 

fundamental da rede pública estadual – a METODOLOGIA TRIANGULAR” (SANTANA, 

1997. p.  7). Esta parceria, embora não tenha tido um convênio formalizado, teve sua 

concretização em ações de formação continuada de professores de Arte da rede estadual 

realizadas pelo referido Pólo e a SEDUC. 

Semelhantemente, outra aluna bolsista, Rita de Cássia Teixeira Monteiro, neste 

mesmo ano de 1997, realiza também seu Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, abordando 

na sua pesquisa: “Projeto Arte na Escola: Incentivo à Metodologia Triangular”, o qual 

explicita os fundamentos conceituais do Projeto Arte na Escola. Nessa pesquisa a aluna 

evidencia as ações de articulação para a implantação do PAE – UFPA/Belém, as metas 

realizadas no ano de 1995 e a proposta de funcionamento dos Grupos de Estudos e Reflexões 

do PAE – UFPA/Belém.  

Mais tarde, em 1998, o Pólo firmou convênio de cooperação técnica com a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Belém para a realização de eventos de Formação 

Continuada de professores de Arte da rede municipal de ensino. O andamento das ações 

intensificou os eventos do Pólo, e como exemplo, podemos citar a realização do Seminário 

                                                 
11 http://www.artealixa.com/page_1159003734187.html 
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Arte na Escola, que abordou os pressupostos epistemológicos sobre a Proposta Triangular12 

elaborada pela Profª. Dra. Ana Mae Barbosa. Esse Seminário contou com a participação de 

professores de Educação Superior e Básica, técnicos de Educação dos Museus de Belém, bem 

como com alunos do curso de Educação Artística da Universidade Federal do Pará 

(informação verbal)13. 

Outras parcerias foram consolidadas, nessa ocasião, entre a Universidade Federal do 

Pará, a Fundação Rômulo Maiorana e a Secretaria Municipal de Educação, para o 

desenvolvimento de ações de Formação Continuada, assessoria de projetos e capacitação de 

monitores para atuar em Salões de Artes Plásticas. Para o Projeto Arte na Escola, a parceria 

com a Fundação Rômulo Maiorana representou avanços, pois essa Fundação, detentora do 

maior espaço de mídia do Estado, divulgou eventos de modo a proporcionar informações a 

centenas de professores (informação verbal)14. 

Em 19 de junho de 1998, PAE – UFPA/Belém, foi apreciado e aprovado, por 

unanimidade, como Projeto de Extensão do Departamento de Arte. Em 20 de outubro de 1998 

foi aprovado no Conselho do Centro de Letras e Artes e institucionalizado, em 05 de março de 

1999, como proposta de Extensão, através da Resolução Nº 2571 da Pró-Reitoria de Extensão 

da UFPA15.  

No período de 1999 a 2001 o PAE – UFPA/Belém, foi contemplado no Programa de 

Projetos Integrados (PROINT), recebendo apoio financeiro e bolsas de estudo para alunos dos 

cursos de Licenciatura em Educação Artística e Biblioteconomia. A partir de 2001 passou a 

receber bolsas da Pró-Reitoria de Extensão que vem beneficiando alunos da graduação em 

artes (habilitação em artes visuais), biblioteconomia e pedagogia. 

O Pólo, pela sua localização no Campus da UFPA de Belém, foi denominado Pólo 

Regional, até o ano de 2002, e atendia a demanda de professores de Arte de quase todo o 

Estado do Pará através dos demais campi da UFPA. Os campi envolvidos no programa de 

Formação Continuada do Pólo foram denominados Pólos disseminadores do PAE – 

UFPA/Belém, sendo estes localizados nas cidades de Santarém, Altamira, Bragança e Marabá.  

                                                 
12 Baseada em três ações mentalmente e sensorialmente básicas: criação (fazer artístico), leitura da obra de arte e 
contextualização.  
13 Cf. entrevista concedida pelo Prof. Alexandre Silva dos Santos Filho à autora da pesquisa. 
 
14 Cf. entrevista concedida pelo Prof. Alexandre Silva dos Santos Filho à autora da pesquisa. 
 
15 Informações obtidas em documentos diversos do acervo do Centro de Letras e Artes da UFPA. 
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Tais Pólos disseminadores foram implantados com o objetivo de melhorar a 

qualidade da formação continuada e a capacitação de professores no Estado do Pará, uma vez 

que, principalmente no interior do Estado, não existe profissional suficiente, com formação 

em Arte que atenda a demanda. Inicialmente, foi implantado o Pólo  em Santarém e, a seguir, 

os Pólos de Altamira, Bragança e Marabá, respectivamente. Todos eles contaram com o apoio 

das Secretarias de Educação Estadual e Municipais para a realização das ações.  

Em 2002, com a expansão da Rede Arte na Escola, esses Pólos disseminadores que 

eram dependentes do Pólo Belém para a captação de recursos, obtiveram autonomia e 

passaram a ter a assinatura de convênio de cooperação técnica com os respectivos campi da 

UFPA que os abrigavam. 

 

 

1.3 Materiais didático-pedagógicos disponibilizados pelo Pólo Arte na Escola da 

Universidade Federal do Pará – Campus Belém  

Desde a implantação do PAE – UFPA/Belém, são disponibilizados materiais de 

apoio didático aos professores e alunos de graduação em Artes, Pedagogia, Letras e outros 

cursos. Esses materiais são produzidos pelo Instituto Arte na Escola e outras instituições, 

como o Instituto Itaú Cultural, incluindo pesquisas sobre artistas paraenses e um jogo 

pedagógico, produzido pela bolsista Deusarina Vasconcelos da Cruz, que apresenta obras do 

artista plástico Emanuel Nassar16. 

O Pólo possui acervo de fitas de Vídeo VHS, DVDs, imagens fixas e kits 

pedagógicos que são disponibilizados aos usuários, sejam eles professores, alunos da 

graduação e instituições educacionais, que após cadastrarem-se no Pólo,  têm acesso aos 

materiais mediante empréstimo. A sistemática utilizada é que esses materiais permaneçam por 

07 (sete) dias com professores da Educação Básica e Superior e por 03 (três) dias com alunos 

da graduação, de modo a subsidiá-los em atividades relacionadas com a Arte.  

A freqüência desses empréstimos varia conforme o calendário das Redes de Ensino 

gestoras da Educação Básica e das universidades. Por conta das constantes greves que têm 

ocorrido nas universidades públicas brasileiras, em alguns períodos do ano letivo, os 

professores são impedidos de utilizar o acervo do PAE – UFPA/Belém, uma vez que o mesmo 

                                                 
16 Artista plástico paraense, conceituado no cenário nacional. Concebe arte que combina traços eruditos com 
símbolos populares. 
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fica localizado no prédio do Atelier de Artes do Campus da UFPA em Belém, onde funcionam 

os cursos com habilitação em Artes Visuais e Música, bem como a estrutura administrativa 

desses cursos.  Tal fato prejudica, sobremaneira, a veiculação do material. Além disso, alguns 

professores, como indicam as respostas às entrevistas realizadas pela pesquisa, sentem 

dificuldade em acessar as dependências do Pólo, por considerarem distante a sua localização.  

Os materiais disponibilizados aos professores, sejam fitas de vídeo em VHS, DVD, 

reproduções de imagens fixas ou literaturas especializadas, retornam, na maioria das vezes, 

sem avarias, o que indica a utilização cuidadosa e a possibilidade de acesso por um maior 

número de professores e alunos usuários sem prejuízo da qualidade de som e imagem. A 

maioria desses materiais é acompanhada de explicações e sugestões de atividades e possibilita 

o manuseio em sala de aula por ser elaborado com material resistente.  

A intenção pedagógica do Pólo é que tais instrumentos sejam utilizados de forma 

reflexiva para que possam surtir efeito na formação continuada do próprio professor e na 

aprendizagem dos alunos, ao mesmo tempo em que possibilitam a constituição de dinâmicas 

prazerosas nas atividades pedagógicas.  

Nessa perspectiva, os instrumentos didáticos disponibilizados pelo Pólo oferecem 

oportunidade para que o professor amplie sua capacidade de mediação e torne a aprendizagem  

atraente, uma vez que a imagem móvel (vídeo, cinema, DVD, etc.) possibilita a ampliação do 

olhar, de forma a enriquecê-lo com movimentos, sons e cores.  

O uso da tecnologia e de materiais que possibilitam a visualização das produções de 

artistas em sala de aula, além de servir para enriquecer o ambiente educacional, viabiliza, 

indubitavelmente, a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e 

criativa por parte de alunos e professores, e quanto a essa questão, conforme afirmou uma da 

professoras entrevistadas17, fazendo referência ao acervo em VHS disponibilizado pelo Pólo 

Arte na Escola – Belém: “para nós, as fitas do Arte na Escola são o maior subsídio do 

professor no sentido de poder manter o campo visual”. 

A imagem utilizada em sala de aula concorre com as apresentadas no cotidiano dos 

alunos por meio dos variados recursos tecnológicos. Sabemos o quanto as imagens televisivas, 

por exemplo, contribuem de forma significativa para a construção do sujeito social. 

Considerando as possibilidades de utilização desses recursos nas práticas educativas, é de se 

perguntar a quem cabe mediar as informações prestadas por essas imagens, de modo a 

                                                 
17 A entrevista realizada com esta professora consta no apêndice B.  
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correlacioná-las com os conteúdos curriculares e propiciar o desenvolvimento e avanço das 

idéias e ações.  

Na seqüência, enfocaremos a importância da formação inicial e continuada do 

professor, fundamentais para a atuação significativa na sociedade e a constituição dos saberes, 

além de abordar a parceria do Terceiro Setor na Formação Continuada dos Professores de 

Arte. 
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2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: DA INICIAL À CONTINUADA. 

Formar o professor é, entre outras possibilidades, assumir responsabilidade que se 

estende para o futuro. No Brasil, essa questão é percebida e discutida no âmbito das 

associações de classe e da reformulação de políticas públicas, visando atender a necessidade 

de se construir formação de professores com a melhor qualidade. Formação esta que ofereça 

condições ao profissional de se comprometer com a construção de uma sociedade 

democrática. Isso significa formar professores que assumam papel relevante na formação de 

alunos cidadãos, participantes e responsáveis, atuantes no contexto social e histórico cultural.  

Na renovação de qualquer sistema educativo a formação constitui um dos pilares 

mais importantes. Formar professores críticos, conscientes, com percepção do significado do 

seu papel social e político, capazes de organizar, socializar e avaliar a construção do 

conhecimento escolar deveria ser prioridade, no âmbito das formulações das políticas 

públicas. Com tal perfil, refletiriam, por certo, na constituição de alunos críticos, atuantes na 

sociedade, capazes de buscar soluções para os problemas do cotidiano. Nesse sentido, o 

trabalho do professor possibilita intervenções responsáveis na sociedade, transformando o real 

e tornando o mundo mais humano. Essa é a essência do trabalho, como nos aponta Saviani 

(1997, p. 109), quando diz:  

Esta é a marca distintiva do homem, que surge no universo, no momento em 
que um ser natural se destaca da natureza, entra em contradição com ela e, 
para continuar existindo, precisa transformá-la. Eis a razão pela qual o que 
define a essência da realidade humana é o trabalho, pois é através dele que o 
homem age sobre a natureza, ajustando-a às suas necessidades. 
 

O que diferencia o homem de todos os outros seres é que ele é um ser social e histórico 

que diante da realidade, numa relação dialética, não tem como atitude primordial e imediata 

simplesmente a condição de um sujeito abstrato e cognoscente que examina essa realidade 

especulativamente. “Porém, [é] um ser que age objetiva e praticamente, um indivíduo 

histórico que exerce sua atividade prática no trato com a natureza e com os outros homens 

[...]” (KOSIK, 1976, p.9), razão dessa diferença. Ele se apropria dos saberes constituídos 

histórico-socialmente à medida que se torna homem a cada dia. Essa visão é característica do 

homem histórico-social, apropriador da herança cultural da humanidade ao longo de sua 

existência (MAZZEU, 1998). Esses saberes gerais apreendidos pelo profissional são 

imprescindíveis no processo de aprendizagem dos alunos, assim como os saberes específicos 

da especialidade docente.  
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Nessa perspectiva, o trabalho pedagógico do professor possibilita a construção de 

uma sociedade mais justa, humana e com maiores chances de domínio do conhecimento 

sistematizado. Para tanto, é necessário que esse profissional se reconheça, subsidiado por 

salários dignos, motivado a investir em sua própria formação. A esse respeito, nos diz Bettega 

(2004, p 42):  

Investimentos estruturais e financeiros tornam-se imprescindíveis para a 
elevação da qualidade do ensino no país. A criação de planos de carreira 
baseados no mérito, no nível de formação e na aplicação do saber apreendido 
ao ambiente da escola pode ser uma política promissora para estimular o 
educador a dedicar-se à sua atualização para a prática pedagógica. 
 

A responsabilidade do Estado é fundamental no processo de valorização dos 

professores. Mudanças radicais de diretrizes, que comumente ocorrem a cada alteração de 

governo, resultam em desestímulos, fazendo com que a formação do educador seja preterida 

em favor de outras ações de menor importância para o país.. Tudo isso se reflete nos baixos 

salários e perspectivas profissionais, promovendo o esvaziamento dos cursos de formação de 

professores. 

A valorização da profissão docente, no entanto, não se prende apenas aos aspectos 

salariais, como sabemos. Ela vincula-se, também, à valorização da escola e da Educação 

nacional. Se o Estado e a sociedade brasileira não acreditar em que a atividade de ensinar é 

das mais nobres e que o desenvolvimento do processo educacional representa a saída para se 

constituir sujeitos eficientes, conscientes e participativos, a escola perderá, cada vez mais, seu 

espaço de construção de conhecimentos significativos. É de se considerar que a política de 

formação de profissionais em educação necessita ser participativa e democrática, pois ela é 

norteadora das relações teórico-práticas, da interdisciplinaridade e da gestão eficaz.  

A formação cultural, o desenvolvimento de compromisso social, ético e político da 

docência e dos trabalhadores que auxiliam sua realização, bem como, os favorecimentos da 

reflexão crítica sobre a formação para o magistério, são pontos importantes, a ser considerados 

uma vez que, “As políticas de formação docente privilegiaram o desenvolvimento de 

estratégias destinadas a converter os docentes em co-partícipes das transformações projetadas 

nas instâncias centrais do governo” (FELDFEBER e IMEN, 2003, p. 165). 

O professor é um profissional formador, cujas atividades mediadoras têm a 

possibilidade de despertar nos alunos o interesse às causas da cidadania, à atuação social e à 

autonomia, como também de constituir sujeitos receptores de determinada cultura escolar e 
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reprodutores dos códigos hegemônicos impostos pela sociedade dominante. Como ser 

histórico e social, o professor se constrói a partir da observação, das apropriações, das trocas 

que faz com o Outro e das reflexões sobre a própria prática pedagógica. É o professor o 

organizador das interações em sala de aula, fundamentado em sua identidade e saberes 

profissionais que norteiam seu trabalho. Para tanto, faz-se imprescindível que o professor seja 

considerado como um ser com saberes, capaz de intervir eficazmente na sociedade a partir da  

atuação docente (BARBOSA, 1997; TARDIF, 2002) 

A relação com os saberes, conforme Tardif (2002, p. 36), “não se reduz a uma função 

de transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática integra diferentes saberes, com 

os quais o corpo docente mantém diferentes relações”. Para o autor, esses saberes são 

definidos como saber plural, formado pelo amálgama de saberes multidisciplinares, 

necessários no contexto da sala de aula, a fim de propiciar respostas às questões surgidas com 

as trocas e a socialização do conhecimento (TARDIF, 2002). 

O professor se baseia em vários tipos de saberes e juízos práticos para orientar e 

estruturar sua atividade profissional. Segundo Tardif (2002, p 68), “uma boa parte do que os 

professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e como ensinar, provém de sua 

própria história de vida, principalmente de sua socialização enquanto alunos”. A forma como 

cada um de nós ensina diz respeito ao que somos como pessoa.  

Além das questões apontadas, cabe ao professor assumir o que ninguém assume por 

ele: as decisões na sala de aula. “O docente se vê obrigado a assumir, por si só, um 

compromisso pessoal com os casos concretos, a atuar em função de suas próprias 

interpretações, convicções e capacidades” (CONTRERAS, 2002, p. 196-197). Isso exige dos 

educadores uma postura de busca constante, tornando a formação continuada de professores 

cada vez mais significativa e necessária, pois oportuniza a reflexão sobre a formação inicial e 

a construção de práticas contextualizadas, o que proporciona, inclusive, reformulações das 

políticas públicas educacionais. 

Nessa perspectiva, as instituições responsáveis pela formação continuada necessitam 

estar abertas para ir ao local de trabalho dos profissionais-alunos, que a elas retornam, a fim 

de reaprender com eles o que lhes ensinou. (MARQUES, 2003). Desta forma, a formação 

continuada parte de propostas concretas, de questões advindas do dia-a-dia das práticas dos 

docentes e não de receituários, promovendo, além da reflexão da prática, a construção de 

conhecimentos, de forma compartilhada.  



 31 

Assim, a universidade proporcionará:  

A desmistificação do histórico processo de formação de professores, que no 
Brasil sempre esteve pautado na questão de que o professor é sempre aquele 
que ‘ensina’ e o aluno aquele que ‘aprende’, contrariando as modernas 
teorias da aprendizagem (DEMO, 2000, p. 142) 
 

Cabe à universidade assegurar tanto a formação inicial quanto à formação 

continuada dos professores dos diversos níveis de ensino, buscando, permanentemente, sanar 

a problemática da dicotomia entre teoria e prática a qual traz significativos problemas à 

educação brasileira.  

A formação continuada representa nova preocupação das instituições do ensino 

superior, que procuram concretizá-la em parceria com as Secretarias de Educação dos vários 

sistemas e instituições do terceiro setor. Na busca da compreensão do significado da formação 

continuada de professores incorporada ao vocabulário educacional tem-se que a expressão é 

ainda recente e, assim leva à afirmação de que: 

não existe há mais de duas décadas, mas já faz parte dos programas de 
disciplinas nos cursos de pedagogia, conquistando espaço nos congressos da 
área educacional, publicações especializadas, grupos de estudos e, quem 
sabe, até laboratórios (BITTENCOURT, 2003, p. 66). 
 

Sobre a formação continuada, a Lei Nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN), em seus artigos 63 e 67, preconiza que os institutos superiores 

de educação manterão cursos formadores de profissionais para a educação básica, entre eles o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e as séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Prevêem, também, os referidos artigos, a implantação de 

programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que 

queiram se dedicar à educação básica; assim como, programas de educação continuada para os 

profissionais de educação dos diversos níveis. (BRASIL, 1996)  

Nesse cenário, leva-se à indagação sobre qual proposta de formação continuada de 

professores estaria em concordância com a realidade do ensino brasileiro. Analisando a 

formação dos professores, Mazzeu (1998) nos apresenta uma proposta fundamentada na 

prática pedagógica. Com fundamentos nos referenciais que regem a pedagogia histórico-

crítica sistematizada por Saviani, o autor afirma que: “Para conseguir que os alunos se 

apropriem do saber escolar de modo a se tornarem autônomos e críticos, o professor precisa 

estar, ele próprio, apropriando-se desse saber e tornando-se cada vez mais autônomo e crítico” 

(MAZZEU, 1998, p. 61).  
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A proposta histórico-social de Mazzeu, baseada em Saviani, orienta 

metodologicamente uma seqüência de trabalho. Comentando os “passos” sugeridos pela 

Pedagogia Histórico-crítica, Mazzeu diz: 

Esses "passos", sem serem encarados como fórmula ou orientação rígida, 
podem fornecer um importante subsídio para uma direção do processo 
pedagógico na perspectiva do desenvolvimento pleno de alunos e 
educadores. Essa seqüência tem servido de referência tanto para a elaboração 
de propostas para o ensino dos conteúdos escolares, quanto para a orientação 
do trabalho formativo com os professores, de modo que eles vivenciam nesse 
trabalho um processo análogo ao que poderão realizar com seus alunos. Os 
passos sugeridos pelo autor são: a prática social, a problematização, a 
instrumentalização, e a catarse e a prática social.  (MAZZEU, 1998, p.63). 
 

Apresentamos, a seguir, a orientação metodológica da proposta de Mazzeu (1998) 

para a formação continuada de professores, seguindo as etapas acima citadas.  

No que diz respeito, à prática social, ela não deve ser confundida com a experiência 

de cada indivíduo. Ela pressupõe que o professor tenha como aspecto central uma relação 

contraditória entre o cotidiano e o não-cotidiano. Portanto, partir da prática social na formação 

de professores implica não só o conhecimento de seus saberes acumulados, de suas memórias, 

de seus saberes práticos, como também a ruptura com a forma de pensamento e ação próprios 

do cotidiano. Daí termos que “São essas relações contraditórias que estão no ponto de partida 

da formação de professores, uma vez que essa formação ocorre nessa prática social e não 

apenas no momento em que o professor recebe algum tipo de curso” (MAZZEU, 1998, p.64). 

A prática social é sempre uma contextualização do conteúdo e um momento de 

conscientização do que ocorre na sociedade em relação ao tópico a ser trabalhado. É o 

momento de retorno, de transformação das formas de pensar e agir em torno dos conteúdos 

escolares. Gasparin ( 2005, p. 146) nos diz que “a prática social final é a confirmação de que 

aquilo que o educando somente conseguia realizar com a ajuda de outros agora o consegue 

sozinho, ainda que trabalhando em grupo”. Essa transformação envolve professor e aluno e 

necessita acontecer em todas as instâncias da prática social, especialmente no âmbito da 

produção da existência material, que reflete nas outras instâncias da sociedade. 

Sobre a problematização, “segundo Saviani, a necessidade de refletir filosoficamente 

evidencia-se quando o ser humano se encontra diante de uma situação problemática” 

(SAVIANI, 1985, apud MAZZEU, 1998, p. 65). Na problematização, o professor identifica as 

necessidades percebidas no cotidiano, a partir das próprias experiências de vida, e passa a 

refletir sobre a questão no sentido da superação do problema (MAZZEU, 1998).  
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No que diz respeito à instrumentalização, Mazzeu (1998) afirma que ela incide na 

apropriação dos instrumentos e signos elaborados e acumulados pelo homem, e, ao mesmo 

tempo, na criação de novos instrumentos e signos. O professor elabora seus próprios 

instrumentos e discursos, assimilando a produção de outros e se envolvendo afetivamente com 

esses instrumentos, de modo a utilizá-los em benefício do desenvolvimento da humanidade e 

de cada indivíduo. Assim temos que: 

O caminho para conseguir isso seria articular essa instrumentalização com a 
reflexão sobre os problemas e as necessidades de uma prática, que pretende 
assegurar o sucesso escolar e, ao mesmo tempo, propor procedimentos, 
materiais didáticos e textos de fundamentação teórica que respondam às 
necessidades dessa prática e não se baseiem em condições idealizadas de 
trabalho. (MAZZEU, 1998, p. 69) 
 

A instrumentalização, proposta por Saviani, é o caminho pelo qual o conteúdo é 

posto à disposição dos alunos para que o assimilem e recriem e, ao incorporá-lo, transformem-

no em instrumento de construção pessoal e profissional (GASPARIN, 2005). É na 

instrumentalização, que: 

os alunos estabelecem uma comparação intelectual entre seus conhecimentos 
cotidianos e os conhecimentos científicos, apresentados pelo professor, 
possibilitando que eles incorporem esses conhecimentos. Nesse processo o 
professor auxilia os alunos a elaborarem sua representação mental do objeto 
do conhecimento (GASPARIN, 2005, p. 53). 
 

Quanto à catarse, tem a sua conceituação como a:  

[...] constituição de uma espécie de ‘segunda natureza’, isto é, são formas 
de pensar e agir produzidas histórica e socialmente, que se incorporam de tal 
maneira na estrutura psíquica do indivíduo que as utiliza que aparecem como 
formas naturais, mas que na verdade resultam de um longo processo 
educativo (SAVIANI, apud MAZZEU, 1998, p.70). 
 

Na catarse, a operação fundamental é a síntese do cotidiano e do cientifico, do teórico 

e do prático a que o educando chegou. É o momento que o pensamento chega a uma 

conclusão, sendo este o ponto culminante do processo educativo (GASPARIN, 2005). Com a 

catarse, o estudante, “constitui para si uma nova visão da realidade” (GASPARIN, 2005, p. 

129). É o momento do encontro e da integração mais clara e consciente da teoria com a prática 

na nova realidade, quando o aluno percebe que a realidade antes conhecida como “natural” 

agora é histórica, pois foi produzida pelo homem em determinado tempo e lugar, atendendo a 

intenções políticas implícitas e explicitas, como também aos interesses e necessidades 

socioeconômicas. 
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No processo da formação do professor, na realização do momento de catarse tem-se 

que: 

[...] é essencial que os conhecimentos, as habilidades e os valores dos quais 
ele se apropriou, por meio da instrumentalização, sejam trabalhados de modo 
reiterado a fim de constituírem automatismos. Por essa razão, a formação 
continuada de professores precisa buscar a irreversibilidade das mudanças 
provocadas na reflexão e na ação dos sujeitos envolvidos , o que demanda 
tempo e um esforço contínuo (MAZZEU, 1998, p. 70). 

Percorridos os “passos” acima se retoma a prática social dentro da contextualização 

fechando os ciclos da formação continuada do professor e sua práxis, o que, conforme o 

modelo proposto se dá pela “criação de necessidades novas e como colocação de novos temas 

objeto de [...] reflexão [...]” (MAZZEU, 1998, p. 65). Daí ter-se que, “a prática social referida 

no ponto de partida (primeiro passo) e no ponto de chegada (quinto passo) é e não é a mesma” 

(SAVIANI, 1984 apud MAZZEU, 1998, p. 71), pois, mesmo sendo a mesma no sentido de 

que a transformação das formas de pensar e agir em face dos conteúdos escolares, já não o é 

em razão de que professor e alunos transformaram-se no transcurso do processo, 

transformações que se refletem nas demais instâncias da sociedade, tanto no âmbito das 

produções reflexivas, como nas produções da existência material (MAZZEU, 1998). 

A formação continuada de Professores da Educação Básica, no Brasil, tem em seu 

histórico, fatos que merecem ser destacados. É o caso da Portaria 1403, de 09 de junho de 

2003, na qual o Governo Federal instituía o Sistema Nacional de Certificação e Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica. Esse sistema se destinava a todos os 

profissionais habilitados ao exercício da profissão docente nas diversas áreas de especialidade 

do Ensino Fundamental e Médio, a fim de submetê-los a exame avaliativo e de certificação. A 

participação nesse exame seria voluntária para os professores que já atuam e obrigatória para 

os concluintes dos cursos de graduação. Conforme a proposta, o exame seria realizado 

anualmente, em todo o país, e os professores aprovados receberiam, além de certificado, uma 

bolsa de estudos mensal, de incentivo à formação continuada. Mas, como no Brasil as 

decisões educacionais são absurdamente lentas e o processo passou por mãos de pessoas não 

favoráveis a ele, esse sistema não foi implantado, ficando somente nas discussões.  



 35 

Outro fato a ressaltar diz respeito à matéria divulgada na Revista Nova Escola18, onde 

se encontra veiculado que o Ministério da Educação e Cultura – MEC - apoiaria os centros de 

pesquisas educacionais já existentes nas universidades e Instituições de Ensino Superior - IES 

públicas, bem como garantiria as condições para a criação e o seu funcionamento, de modo a 

ampliar, progressivamente, o alcance do Sistema Nacional de Formação Continuada de 

professores, em todo o território nacional. De início, o MEC se propunha a garantir o 

funcionamento de pelo menos um desses centros de pesquisa em cada Estado e no Distrito 

Federal. Para tanto, lançou edital para que as IES brasileiras se integrassem ao Sistema de 

Formação Continuada. Assim, universidades de norte a sul do país concorreram, nas diversas 

áreas de conhecimento, a fim de efetivar suas participações na formação continuada de 

professores das Redes Públicas de Ensino (REVISTA NOVA ESCOLA, 2004). 

A trajetória da formação continuada dos professores no país nos leva a refletir sobre a 

solidificação da formação inicial. Para ela, é necessário que se pense em um programa 

comprometido com a emancipação da população, principalmente, as mais carentes, para que 

possam construir sua autonomia e o conhecimento e, assim, usufruir melhores condições de 

vida. Nesse contexto, é de se considerar ainda, que a educação escolar não se restringe ao 

trabalho docente, é essencial que a todos os demais profissionais atuantes no ambiente escolar, 

sejam igualmente asseguradas condições de formação continuada, com períodos reservados 

para estudos e aperfeiçoamento, previsto e incluído na carga de trabalho, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim, além de melhores condições salariais, 

como já mencionamos anteriormente. 

Sobre o processo da formação continuada, Falsarela (2004, p. 50) afirma que:  

ao entender a formação continuada como proposta intencional e planejada, 
que visa à mudança do educador através de um processo reflexivo, crítico e 
criativo, conclui-se que ela deva motivar o professor a ser agente na pesquisa 
de sua própria prática pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na 
realidade. 
 

Para isso, sabemos o quanto é importante o professor envolver-se com ambientes que 

lhe propiciem busca constante e ampliação dos conhecimentos, pois conforme nos diz Fontana 

(2000, p. 42),  

na perspectiva da qualidade docente, esses mesmos professores, 
quando se sentiam portadores da qualificação, assumiam a 

                                                 
18 Revista Nº 178, Dezembro, 2004. Disponível em 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0178/aberto/encarte_capacitacao.shtml 
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responsabilidade pela qualidade de seu trabalho em termos 
individuais, atribuindo-a à vocação e ao compromisso político para 
com os alunos.  
 

Atuar de modo responsável, crítico e com percepção ampla das possibilidades de 

intervenção, proporciona ao professor o cumprimento de seu papel mediador, em busca do 

melhor viver de seus alunos. Sobre essa questão, Ferreira (2003, p. 19), nos diz: “felizes os 

educadores que puderem possibilitar aos seus alunos o ‘enfrentamento visceral’ que conduz ao 

nível poético em que se condensa a ‘essencialidade da vida’!!!!!! (grifos do autor)”.  

 

 

2.1 Formação de Professores de Arte no Brasil   

O homem buscou desenvolver sua expressividade artística desde os tempos mais 

remotos. Fazia isso usando cores retiradas de pigmentos extraídos da natureza para imprimir 

pinturas nas paredes das cavernas. Ao experimentar materiais, descobriu que triturando pedras 

de diferentes colorações e misturando-as com gorduras de animais obtinha grande variedade 

de cores, assim como o pigmento preto poderia ser retirado do carvão (FRANCISCO, 1996). 

Essa atividade expressiva, acompanhada da pesquisa de materiais, permitiu ao homem a 

documentação de sua trajetória e costumes, estimulando e ampliando sua percepção de 

mundo. 

Do autodidatismo do homem primitivo aos dias de hoje, as técnicas de representação 

artística foram aperfeiçoadas. Surgiram estilos próprios em cada período histórico e de cada 

artista, que podem ser percebidos em diversas e diferentes obras. Van Eyck, por exemplo, foi 

invencível no domínio da pintura com tinta a óleo. Velásquez era habilidoso em criar ilusão de 

espaço e luz numa superfície plana. Van Gogh expressou suas paixões e angústias com 

pinceladas que mostravam curvas tortuosas. Em outras áreas da Arte, Shakespeare, no teatro, 

revelou a força dramática que revolucionou as artes cênicas; Mozart, na música, arrebatou o 

mundo com a originalidade de suas sinfonias.  

A compreensão da arte, os aspectos peculiares dos estilos, os períodos históricos e as 

técnicas, representam conhecimentos que compõem nossa herança cultural e podem ser 

apropriados, estudados e apreciados, no processo do desenvolvimento humano. Porém, a 

participação do homem nesse processo de “familiarização com as linguagens artísticas são 

distintas conforme o meio em que se vive” (PENNA, 1995, p. 20), pois a sociedade em que 
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vivemos nega o acesso à arte e ao patrimônio histórico e artístico aos grupos sociais de baixa 

renda. Daí a necessidade de propiciar a toda a população este acesso, uma vez que a Arte é um 

produto cultural e, conseqüentemente, um direito de todos.   

O acesso referido acima se torna possível com a atuação do professor de arte no 

processo essencial de socialização da produção artística, tão necessária ao desenvolvimento de 

uma sociedade participativa, reflexiva e produtiva. O professor de arte tem nas mãos 

ferramentas que poderão promover a melhor compreensão da arte, o acesso dos alunos à 

produção artística das diferentes culturas e o desenvolvimento da educação estética.  

Com base nesses princípios Biasoli (1999, p. 102) nos diz que 

O Ensino da Arte deve ter como base a educação estética e a educação 
artística. A primeira deve propiciar a compreensão o e conhecimento dos 
legados culturais e artísticos da humanidade inseridos em um determinado 
tempo/espaço histórico social, permitindo, também, ao aluno, unir o fazer e o 
refletir, ou seja, pensar o que faz. Já a educação artística, esta deve propiciar 
a vivência das linguagens específicas expressivas da arte, o que envolve o 
fazer artístico, a criação de formas de expressão oriundas de sínteses 
emocionais e cognitivas.  

 

Tomando essa reflexão e buscando uma adequação à realidade da sociedade brasileira, 

observado o contexto do momento histórico ora vivenciado, foi outorgada a Lei Nº 5.692/71 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN) que, em seu art. 7º determina ser 

obrigatória a inclusão da Educação  Artística nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º 

e 2º graus. Desta maneira, após essa inclusão,  

a presença da arte se faz de forma abrangente, através da Educação Artística. 
Tal disciplina  deveria abordar – com estudos e práticas – as quatro 
linguagens artísticas (música, teatro, dança e artes visuais) e integrá-las nas 
diversas atividades (FERREIRA, 1999, p. 21). 

 
Embora o ensino de arte tenha se tornado obrigatório, MELO (2001, p. 51) nos informa que: 
 

seu ensino era praticamente indefinido como se constata em um dos 
documentos explicativos da lei, o parecer 540/77: ‘[...] não é uma matéria 
mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor 
das tendências.  
 

Diante dessa nova realidade foi necessário se pensar em uma política de formação de 

professores para atuar com o ensino de arte no sentido de atender a demanda surgida, pois não 

havia, na ocasião, curso superior para a formação de professores de Educação Artística. 

Assim, para atender as necessidades educacionais geradas, “o governo federal decide, em 

1973, criar um curso com a finalidade específica de preparar professores de educação 
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artística” (BIASOLI, 1999, p. 73). O curso estruturado em licenciatura curta ou plena, 

conforme sua duração de dois ou quatro anos respectivamente.   

A carência de professores habilitados para atender a demanda imposta pela lei 

5.692/71 e a exigência de formação polivalente para dar conta do ensino das várias linguagens 

(Artes Visuais, Música, Dança e Teatro) transformaram o ensino da Arte em um verdadeiro 

desastre. Os cursos criados em 1973, a partir da necessidade de atender as novas diretrizes na 

formação de professores de Educação Artística, eram constituídos por um currículo básico a 

ser aplicado em todo o país, e pretendiam formar o professor, habilitando-o a atuar nas áreas 

de música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico, como um generalista 

em Arte (BARBOSA, 1991).   

Essa formação foi alvo de muitas críticas, devido à forma fragmentada que 

proporcionava a formação do professor. Exigia uma postura polivalente do professor diante da 

disciplina, que se via obrigado a lecionar as várias linguagens artísticas. Assim, o professor 

passava por um preparo superficial, sem aprofundamentos e embasamentos teóricos que 

pudessem proporcionar-lhe a reflexão da prática pedagógica. Esse modelo de formação levou 

a se indagar sobre como um profissional poderia ser formado na universidade para lecionar 

música, teatro e artes visuais, ao mesmo tempo, no 1º e 2º graus.19 

Desta maneira, surgiram os cursos superiores, ao nível de licenciaturas curta e plena, 

para a formação de professores habilitados a lecionar a disciplina Educação Artística para o 1º 

e 2º graus, respectivamente, cujos currículos poderiam ser distintos ou de abrangência 

simultânea,   em conformidade com o art. 2º da Resolução nº 23 de 23 de outubro de 1973, do 

Conselho Federal de Educação (BIASOLI, 1999). Ainda, conforme cita Biasoli (1999, p. 74), 

Há entretanto, o Parágrafo Único,  que aponta para uma diferenciação entre 
as licenciaturas, uma vez que a licenciatura de 1º grau, no caso a de curta 
duração, deve proporcionar habilitação geral em educação artística, e a 
licenciatura plena, além dessa habilitação geral, deve conduzir a habilitações 
específicas em artes plásticas, artes cênicas, música e desenho. 
 

Esse processo de formação de professores de arte, de nível superior, no Brasil, pode 

ser considerado em maturação, pois suscita, ainda, discussões mais aprofundadas. Na década 

de 1970, surgiram movimentos organizados de professores de arte em todo o país “com o 

objetivo principal de rever a função da Arte, tanto na escola como na vida das pessoas” 

(MELO, 2001, p. 51). Desses movimentos nasceram as associações de arte-educadores que 

                                                 
19 Atualmente tais nomenclaturas foram substituídas, com a Lei Nº 9.394/96 (LDBEN), pelas denominações 
Ensino Fundamental e Médio, respectivamente. 
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contribuíram com as discussões em congressos e encontros estaduais, nacionais e 

internacionais sobre o ensino de Arte da pré-escola à universidade (FUSARI; FERRAZ, 

1993). Também, com a determinação contida no art. 62 da Lei Nº 9.394/96 (LDBEN), a 

formação de docentes para atuar na educação básica passou a ser obrigatória em nível 

superior, por meio da licenciatura plena.  

Atualmente os cursos de licenciatura em Arte estão presentes em universidades de 

todas as regiões do país, mas sofrem com a falta de “uma linha definida e coerente, o que 

causa uma grande frustração [aos alunos] e àqueles professores que estão em busca de 

propostas mais progressistas para ensinar arte” (SCHRAMM, 2001, p. 27).   

Desta forma, instaurou-se um grave problema para o ensino de Arte, pois são poucos 

os professores que, ao sair da universidade, atuam de maneira mais progressista, mediando o 

conhecimento com o compromisso de torná-lo significativo para a vida. 

 

 

2.1.1 A Arte e seu ensino no contexto social brasileiro. Breves considerações.  

Os objetivos do ensino de Arte vão ao encontro de nossa afirmação anterior de que a 

arte é um direito de todos. Sua socialização e acesso cabem, principalmente, à educação. Para 

isso, o Professor de Arte necessita pesquisar, ampliar os conhecimentos, nutrir-se da arte e de 

seu legado, agindo conscientemente como agente de transformação da realidade, em parceria 

com os alunos e a comunidade na qual a escola está inserida. Ser professor de Arte, segundo 

Fusari; Ferraz (1993, p. 49),  

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 
de nossa cultura, em suas diversas manifestações. E, para que isso ocorra 
efetivamente, é preciso aprofundar estudos e evoluir no saber estético e 
artístico. 
 

Como vemos, não é pouca coisa que se espera de um professor de Arte. Tal 

expectativa influenciou modelos de ensino que, ainda hoje, perduram nas aulas e foram 

responsáveis pela evolução do ensino de Arte no país, como veremos a seguir. 

A literatura especializada nos diz que, na educação formal brasileira, o ensino de Arte 

teve origem com os Jesuítas, que atendiam adultos e crianças “com o objetivo de estabelecer 

os padrões de comportamento determinados pela igreja católica” (BIASOLI, 1999, p. 48). 



 40 

Com a expulsão dos Jesuítas, pelo Marquês de Pombal, foi ocasionada significativa ruptura no 

sistema de ensino brasileiro. Em 1759, houve uma reforma educacional e, em 1771, criou-se 

aulas públicas de Geometria, com pouca divulgação. Posteriormente, em 1799, foram criadas 

cadeiras de Geometria nos estados de São Paulo e Pernambuco, onde o ensino de desenho foi 

incluído no currículo do seminário Episcopal de Olinda, além de aula régia de Desenho e 

Figura Humana, em 1800 (BIASOLI, 1999).  

A vinda de Dom João VI trouxe muitas transformações na cultura do Brasil, 

principalmente com a criação do Museu Imperial. Seu reinado, centrado no desenvolvimento 

de profissões técnicas e científicas, criou os cursos de desenho técnico, no Rio de janeiro, em 

1817, e um Liceu de Artes e Ofícios, na Bahia, em 1856.  

Podemos dizer que o ensino de Arte no Brasil foi determinado por dois momentos: o 

da vinda da corte de Dom João VI e o momento da vinda da Missão Artística Francesa, em 

1816, que criou a Academia Imperial de Belas Artes para atender alunos da aristocracia. Com 

isso, aos poucos, a arte barroca produzida no Brasil por artesãos foi sendo substituída pelo 

modelo europeu, o neoclássico. Assim, “o aprendizado da arte é substituído por modelos 

formais na educação primária e secundária, onde predominava o retrato e a cópia de 

estampas” (BIASOLI, 1999, p. 55). 

Anos depois, o Positivismo, concretizado no Brasil por Benjamim Constant, 

juntamente com o Liberalismo, que teve em Rui Barbosa um de seus mais fiéis intérpretes, 

não descartaram o ensino da Arte e sua importância na formação do cidadão. O Positivismo 

enfatizou “o ensino da arte como forma de regeneração do povo por meio de um instrumento 

que lhes eduque a mente” (BIASOLI, 1999, p. 57), enquanto que o Liberalismo enfatizou o 

ensino artístico técnico, voltado para o desenho geométrico, no sentido de proporcionar 

capacitação profissional aos cidadãos (BIASOLI, 1999). Como resultado da união destas duas 

correntes, o Desenho Geométrico é implantado nas escolas primárias e secundárias, marcado 

pela influência positivista. 

Do século XIX ao século XX, é praticada a pedagogia Tradicional, que ainda hoje 

pode ser encontrada nas salas de aula do país. Ela está baseada em concepções do idealismo e 

preocupa-se, principalmente, com o produto do trabalho escolar (FERRAZ; FUSARI, 1993), 

além de centrar o conhecimento na figura do professor. Nessa pedagogia, o treino intensivo, a 
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repetição e a memorização são as formas de transmissão das informações aos alunos 

(SCHRAMM, 2001).  

Em uma outra pedagogia, a “Tecnicista”, professor e alunos são orientados por uma 

concepção mecanicista que incentiva o uso abundante de recursos tecnológicos e audiovisuais. 

Ela impulsiona o início da modernização no ensino.  

A prática escolar nessa pedagogia tem como função especial adequar o 
sistema educacional com a proposta econômica e política do regime militar, 
preparando, dessa forma, mão-de-obra para o trabalho (SCHRAMM, 2001, 
p.29).  
 

Essa pedagogia tem sua origem na segunda metade do século XX, principalmente nos 

Estados Unidos e foi introduzida no Brasil entre os anos 1960 e 1970, no momento em que a 

educação brasileira foi considerada insuficiente para o preparo de profissionais do nível médio 

e superior. Com essa pedagogia pretendia-se “ampliar a eficiência da escola com o objetivo de 

preparar indivíduos mais competentes e produtivos, conforme solicitava o mercado de 

trabalho”. (CAMPOS; COSTA; 2003, p. 215).  

Na pedagogia tecnicista “o elemento principal é o sistema técnico de organização da 

aula e do curso. O aluno e o professor ocupam posição secundária”. (CAMPOS; COSTA, 

2003, p. 215). Os sistemas técnicos de organização de aula e de curso passam a ser o elemento 

principal no desenvolvimento das aulas, com uso abundante de recursos tecnológicos e 

audiovisuais. O professor era considerado um técnico e seu planejamento centrava-se nos 

objetivos operacionalizados de forma minuciosa a fim de destacar a organização racional e 

mecânica dos elementos curriculares. (FERRAZ; FUSARI; 1993). Analisando aspectos dessa 

pedagogia, as mesmas autoras nos afirmam que  

Nas aulas de Arte, os professores enfatizam um “saber construir” reduzido 
aos seus aspectos técnicos e ao uso de materiais diversificados (sucatas, por 
exemplo), e um “saber exprimir-se” espontaneístico, na maioria dos casos 
caracterizando poucos compromissos com o conhecimento de linguagens 
artísticas. Devido à ausência de bases teóricas mais fundamentadas, muitos 
valorizam propostas e atividades dos livros didáticos que nos anos 70/80 
(sic), estão em pleno auge mercadológico, apesar de sua discutível qualidade 
enquanto recurso para o aprimoramento dos conceitos de arte. (FERRAZ; 
FUSARI; 1993, p. 32 e 33). 
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A história do ensino da Arte no contexto social brasileiro nos mostra que, em 1961, o 

ensino informal foi marcado com a Escolinha de Arte do Brasil20, que criou o curso Intensivo 

de Arte na Educação, cujos professores eram os recém formados pela Escola de Belas Artes 

do Rio Grande do Sul, interessados em trabalhar com o ensino de Arte (VARELA, 1986). 

Esse curso influenciou vários professores de arte que, a partir da experiência com a livre-

expressão, proporcionada por aquela instituição, passaram a adotar o método difundido por 

Augusto Rodrigues, que com sua difusão “recuperou a valorização da arte infantil e a 

concepção de arte baseada na expressão e na liberdade criadoras” (FUSARI; FERRAZ, 1993, 

p. 35). 

 O fundamento da Escolinha de Arte do Brasil e as nomenclaturas “Educação Através 

da Arte” e “Educação pela Arte” foram incorporadas no vocabulário educacional brasileiro. 

Tais nomenclaturas não tinham um reconhecimento institucional, entretanto ocuparam espaço 

equivalente ao da disciplina do sistema formal de ensino, a Educação Artística. A base da 

proposta “Educação pela Arte”, difundida no Brasil a partir das idéias do filósofo inglês 

Herbert Read, é a visão da arte em seu próprio processo criador (FERRAZ; FUSARI, 1993).  

A “Educação através da Arte”, por sua vez, 

[...] é, na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a 
constituição de um ser humano completo, total, dentro dos moldes do 
pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser humano os aspectos 
intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, 
harmonizada ao grupo social ao qual pertence (FERRAZ; FUSARI, 1993. p. 
15).  

As nomenclaturas acima apontadas justificam, de certo modo, as mudanças de 

objetivos do ensino de Arte ao longo dos tempos.  

Outra importante referência sobre o ensino da Arte na educação formal se deu no 

Nordeste, através das intervenções da Profª Noemia Varela, um dos mais importantes nomes 

da Educação em Arte no Brasil. Em 1954, ela atuou em um curso de Formação de Professores, 

onde ministrou a disciplina Didática do Desenho, a convite de Paulo Freire, que nessa época 

era professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. A atuação 

dessa professora refletia a influência do movimento da Escolinha de Arte do Brasil e sua 

preocupação com a formação do educador (VARELA, 1986). 

                                                 
20 Criada no Rio de Janeiro, em 1948, por Augusto Rodrigues. Tinha como fundamento a Educação Através da 
Arte, difundida por Herbert Read, que recuperou a valorização da Arte Infantil e a concepção de arte baseada na 
expressão e na liberdade criadora.  
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Com a “Lei 4.024/61 tivemos a arte na escola através da linguagem musical: primeiro 

com o Canto Orfeônico e, depois, com a Educação Musical. Com isso, o teatro, a dança e as 

artes visuais não eram atividades privilegiadas no currículo” (FERREIRA, 1999, p.21).  

A inclusão do ensino de Arte no currículo dos sistemas educacionais do território 

nacional se deu com a Lei Nº 5.692/71, quando a Educação Artística passou a ser obrigatória.  

Nessa disciplina, os professores deveriam “abordar - com estudos e práticas - as quatro 

linguagens artísticas (música, teatro, dança e artes visuais) e integrá-la nas diversas 

atividades” (FERREIRA, 1999, p. 21), passando à valorização da tecnicidade e da 

profissionalização, em lugar da cultura humanística e cientifica predominante nos anos 

anteriores (FERRAZ; FUSARI, 1993). 

Com a aprovação da Lei Nº 9.394/96 (LDBEN) em 22 de dezembro de 1996, o 

ensino de Arte passa a se constituir, conforme prevê o artigo 26 § 2º, o  “componente 

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

desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996).  

A LDBEN (Lei Nº 9.394/96) menciona, ainda, que a compreensão das artes, 

juntamente com outras áreas do conhecimento, deve mediar a formação básica do cidadão, o 

que a torna parte imprescindível no ensino fundamental obrigatório, com duração de Nove 

(nove) anos, ensino esse que é gratuito na escola pública, iniciando-se aos Seis (seis) anos de 

idade. Além disso, há  a previsão no § 2º do art. 26-A, de que  

os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 
9.1.2003) (BRASIL, 1996) 

 
No campo das propostas para o ensino de Arte, Ferraz; Fusari (1993) apontam o 

posicionamento teórico-metodológico difundido no Brasil por Ana Mae Barbosa, que ficou 

conhecido como “Metodologia Triangular”. Tem por base três facetas do conhecimento em 

Arte, o “fazer artístico”, a “análise de obras artísticas e a história da arte”, cujas 

“fundamentações [...] estão baseadas no projeto D.B.A.E. (Disciplined, Based Art Education), 

incentivado pela Getty Foundation, e vem sendo desenvolvido nos Estados Unidos, desde o 

final dos anos 80. [...] (Ferraz; Fusari, 1993, p. 35).  

A referida “Metodologia Triangular” introduzida na discussão do ensino de Arte no 

final dos anos de 1980, teve sua aplicação a partir do início dos anos de 1990, quando passou 

a ser desenvolvida e pesquisada, notadamente, em São Paulo, pelo “Museu de Arte 
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Contemporânea da USP (MAC - USP) e no Sul do país pela Fundação Iochpe e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dentre outras instituições de ensino” (Ferraz; Fusari, 

1993, p. 35).  

Anos após a experimentação e difusão dessa metodologia, Ana Mae Barbosa 

rediscute a expressão “Metodologia Triangular”. A autora está “convencida de que, 

metodologia é construção de cada professor em sala de aula e gostaria de ver a expressão 

Proposta Triangular substituir a prepotente designação Metodologia Triangular” (BARBOSA, 

1998, p. 33). Assim, a autora sugere a adoção da terminologia “Proposta Triangular” para 

designar o referido posicionamento teórico-metodológico. 

No final da década de 1990, com a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, a Arte, como disciplina, passa a compor a área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias e é apresentada constituída por quatro linguagens: artes visuais, dança, música e 

teatro (BRASIL. MEC, 1997). Tais Parâmetros apresentam ainda, em síntese, que “o 

conhecimento da Arte envolve a experiência do fazer formas artísticas e tudo que entra em 

jogo nessa ação criadora [...]; a experiência de fruir formas artísticas, [...]; a experiência de 

refletir sobre a arte como objeto de conhecimento, [..]” (BRASIL. MEC, 1997, p. 43).  

A partir dessas reflexões, o ensino de Arte pautou-se na necessidade de a escola 

instrumentar os alunos na compreensão da arte como produto das culturas, parte da história, 

bem como sua estrutura formal. Porém, a reflexão sobre o ensino de Arte acompanha a 

dinâmica social e as transformações históricas do cotidiano, sendo esse ensino propício à 

construção do conhecimento e da cultura do povo brasileiro. 

 

 

2.1.2 Parâmetros Curriculares Nacionais e o Ensino de Arte 

Com a publicação, em 1997, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, pelo Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Fundamental, a Arte é tratada, no volume 06 (seis), 

como conhecimento; integrada ao currículo escolar em todos os níveis da Educação Básica e 

desenvolvida na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte, “expõem uma compreensão do significado da Arte 

na educação, explicitando conteúdos, objetivos e especificidades” (BRASIL. MEC, 1997, p. 

15). O volume 06 (seis) apresenta o histórico do Ensino da Arte e aborda as quatro linguagens 

artísticas, visando despertar o interesse por sua leitura e reflexão, bem como o maior 
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engajamento dos professores à educação artística e estética de crianças, jovens e adultos, de 

modo a propiciar a democratização do acesso à produção cultural da humanidade. 

Em 1999, a Secretaria da Educação Média e Tecnológica, publica os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Nessa publicação, os conhecimentos de Arte são 

inseridos na segunda parte - denominada Linguagens, Códigos e suas Tecnologias na escola 

média. Esse documento tem como objetivo explicitar diretrizes gerais que possibilitem 

promover conhecimentos de arte aos adolescentes, jovens e adultos do Ensino Médio. 

Apresenta um breve histórico do Ensino de Arte na escola brasileira, mostrando a importância 

da educação estética, ao mesmo tempo em que afirmam as possibilidades dos alunos na 

constituição de saberes básicos à compreensão da arte, por meio de práticas sensíveis de 

produção, apreciações artísticas e reflexões. Apresenta, ainda, as competências e habilidades a 

serem desenvolvidas em Arte.  

Além dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte, para o Ensino Fundamental e 

Médio, o Ministério da Educação editou, em 1998, o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, apresentado em três volumes. No terceiro volume dessa publicação, 

relativo ao âmbito de experiência de conhecimento de mundo, abordam-se os eixos de um 

trabalho orientado para a construção das diferentes linguagens e para as relações que as 

crianças estabelecem com os objetos de conhecimento. Destarte, são tratados o Movimento, a 

Música, as Artes Visuais, a linguagem Oral e Escrita, a Natureza, a Sociedade e a Matemática 

(BRASIL. MEC, 1998). 

A implantação do ensino de Arte na educação inclusiva também conquista espaço em 

documento específico, especialmente publicado, como material instrucional, pela Associação 

Vida, Sensibilidade e Arte/Very Special Arts do Brasil/Programa Arte sem Barreiras/Funarte. 

Tal publicação, que conta com o apoio do Ministério da Educação, resume-se em um caderno 

de textos, cujos objetivos centralizam-se em fomentar e difundir conhecimentos científicos 

produzidos no campo da Educação, Arte e Inclusão, visando propiciar a educadores e artistas 

interações e diálogos com a diversidade (BRASIL. MEC, 2002).  

 

 

2.1.3 Formação Continuada dos Professores de Arte. 

O Ensino de Arte no Brasil, assim como as outras áreas do conhecimento, enfrentam 

problemas de várias ordens. Uma delas é o espaço para a formação continuada de professores. 
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Inúmeros fatores condicionam a configuração do ensino de Arte, entre os quais a falta de 

espaços que propiciem a atualização dos docentes nos conceitos de educação e, 

principalmente, de arte (BIASOLI, 1999).  

Na tentativa de minimizar esses problemas e atuar na Formação Continuada de 

Professores de Arte, algumas propostas têm sido apresentadas por instituições. É o caso da 

Rede Arte na Escola, objetivando proporcionar ao professor a reflexão critica de sua prática, 

para que ele possa construir ações de intervenção na busca de soluções às dificuldades 

cotidianas. 

Nessa perspectiva, a expectativa da formação continuada de professores de Arte é a de 

colaborar na construção de uma identidade profissional, apesar de a valorização desse ensino, 

no país, ainda se encontrar em estado embrionário. Dadas as condições do ensino de Arte nos 

sistemas educacionais, não é novidade o desânimo do professor diante das precariedades 

ambientais, materiais e humanas.  

O Professor de Arte, assim como todos os professores, sentem necessidade de uma 

atualização profissional que ofereça ferramentas para o acompanhamento das mudanças 

sociais, ocorridas em tempo veloz. A formação continuada rumando nessa direção, oportuniza 

a construção de práticas educativas centradas na valorização da cultura e das relações 

interpessoais.  

Conforme os dados obtidos nas entrevistas realizadas nesta pesquisa, os professores 

revelaram a necessidade de participar dos processos de formação continuada, acreditando que 

eles lhes proporcionam maior segurança na abordagem e mediação dos conteúdos 

programados; os subsídios à articulação da teoria com a prática pedagógica e a experiência 

técnica do fazer artístico. 

Em relação à formação continuada do professor de Arte, cumpre-nos afirmar que, no 

Brasil, ela ainda é deficitária e escassa, contando com insuficientes recursos financeiros, 

advindos de instituições brasileiras de fomento, para a operacionalização de suas propostas. A 

formação continuada do professor de Arte sofre as mesmas agruras da formação continuada de 

outras áreas. Depende da vontade política dos governantes das esferas federais, estaduais e 

municipais para concretizar propostas comprometidas com a transformação da realidade. O 

contexto de carência da educação brasileira oferece oportunidade para a realização de 

parcerias com o setor privado da sociedade, o que resulta em ganhos significativos quando 

administradas de modo eficaz. 
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2.2. Contribuições do Terceiro Setor para a formação continuada de professores de 

Arte. 

O Terceiro Setor é considerado hoje, ao lado do Setor Público e do Setor Privado, um 

relevante pilar da sociedade moderna. O termo Terceiro Setor é “construído a partir de um 

recorte social em esferas: o Estado (primeiro setor), o mercado (segundo setor) e a sociedade 

civil (terceiro setor)” (MONTAÑO 2005, p. 53). Essa categoria de organização apresenta 

novos modos de participação, experimentação, ação e reflexão sobre a realidade social 

(CARDOSO, 1997). É uma realidade nova, complexa e diversificada. O “conceito ‘terceiro 

setor’ se expande recentemente, nas décadas de 80 e 90 (sic), a partir da suposta necessidade 

de superação da dualidade público/privado e da equiparação público/estatal” (MONTAÑO 

2005, p. 54). Porém, ressalta-se que, ainda falta rigor em sua caracterização, não havendo 

consenso entre os autores que tratam do assunto. 

No Brasil, mesmo considerando a falta de rigor conceitual, a expressão Terceiro 

Setor, aos poucos está sendo inserida no vocabulário e começa a ser empregada em círculos 

ainda restritos. Já em países como os Estados Unidos, de onde é originária, e os paises da 

União Européia, essa expressão é bastante utilizada. Traduzida do inglês (third sector), ela faz 

parte do vocabulário sociológico corrente nos Estados Unidos (FERNANDES, 1997), onde: 

costuma ser usada paralelamente a outras expressões, entre as quais duas se 
destacam: ‘organizações sem fins lucrativos’ (non profit organizations), 
significando um tipo de instituição cujos benefícios financeiros não podem 
ser distribuídos entre seus diretores e associados; e a outra, ‘organizações 
voluntárias’, tem um sentido complementar ao da primeira. Se o lucro não 
lhes é permitido e se, como também se supõe, não resultam de uma ação 
governamental, deriva-se que sua criação seja fruto de um puro ato de 
vontade de seus fundadores. E, mais, supõe-se ainda que durem no tempo, 
em grande medida graças a um conjunto complexo de adesões e 
contribuições igualmente voluntárias. (FERNANDES, 1997, p. 25).  
 

A expressão Terceiro Setor possui muitos significados “[...] devido a sentidos 

históricos diferenciados, em termos de realidades sociais” (GOHN, 2001, p. 73). Alguns 

autores do terceiro setor tratam essa categoria como organizações não lucrativas e não 

governamentais como as instituições de caridade, religiosas, atividades filantrópicas, ações 

solidárias, ações voluntárias e atividades pontuais e informais (MONTAÑO, 2005). Para eles 

o terceiro setor seria “o conjunto de organizações mais ou menos formais da ‘sociedade civil” 

(MONTAÑO, 2005, p.182).  



 48 

Também sobre o conceito de terceiro setor, Fernandes (1995 e 1996), apud Fernandes 

(1997, p. 27) nos diz que 

 “[...] o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, 
criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-
governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da 
filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, 
graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas 
múltiplas manifestações na sociedade civil”.  
 

Este setor está localizado entre as esferas do Público e do Privado, e vem ao encontro 

de necessidades apresentadas pela demanda social do País, onde “a crise e a suposta escassez 

de recursos servem de pretexto para justificar a retirada do Estado da sua responsabilidade 

social e a expansão dos serviços comerciais ou desenvolvidos num suposto ‘terceiro setor’” 

(MONTAÑO, 2005, p.187. Grifos do autor). A atuação nessa demanda social aumenta 

consideravelmente no Brasil, cujas esferas governamentais, destinadas a solucionar os 

problemas sociais, não conseguem cumprir com suas obrigações, o que possibilita a atuação 

da sociedade civil organizada, no desenvolvimento de atividades que deveriam ser da 

responsabilidade do Estado.  

No Brasil, essa categoria cresce apoiada por organizações internacionais e nacionais, 

que investem em projetos promotores do desenvolvimento social e educacional, obtendo, cada 

vez mais, a consideração da sociedade. Seus serviços são gerenciados por pessoal 

comprometido com as causas sociais, fazendo contraponto às ações do governo, na busca do 

bem estar social. Essa categoria, que não visa ao lucro financeiro, busca a satisfação de seu 

pessoal na atuação em projetos sociais. 

Para Montaño (2005), o terceiro setor teria vindo para resolver, supostamente, um 

problema de dicotomia entre as instituições da esfera pública e as demandas sociais. Porém, o 

setor apresenta algumas debilidades conceituais, como, por exemplo, colocar-se em “terceiro”, 

pois este, na realidade, segundo alguns autores, deveria estar em “primeiro”, uma vez que é 

um setor identificado com a sociedade civil, e esta é a produtora das instituições.  

Montaño (2005) nos diz, ainda, que a segunda debilidade teórica dessa categoria é 

que não estão certas as entidades que o compõem.  Define-se que as organizações do terceiro 

setor como aquelas que são privadas, não-governamentais, sem fins lucrativos, 

autogovernadas, de associação voluntária (ACOTTO e MANZUR, 2000 apud MONTAÑO, 

2005). Para outros autores as atividades informais, individuais e ad hoc também devem ser 

consideradas, assim como os sindicatos, os movimentos políticos insurgentes, as seitas, etc.  
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Uma outra debilidade, segundo Montaño (2005), a terceira, levanta questionamentos, 

pois o conceito de Terceiro Setor “reúne, no mesmo espaço, organizações formais e atividades 

informais, voluntárias e/ou individuais; entidades de interesses político, econômico e 

singulares; coletividades das classes trabalhadoras e das classes capitalistas; cidadãos comuns 

e políticos ligados ao poder estatal” (MONTAÑO, 2005, p. 56).  

A quarta debilidade apontada por Montaño (2005) é que o Estado, ao estabelecer 

parcerias com determinadas instituições do terceiro setor em detrimento de outras, está 

certamente desenvolvendo uma tarefa seletiva.  Nesse particular, o referido autor cita que o 

governo mantém parcerias com instituições que atendem suas necessidades, a partir de uma 

política governamental, condicionando a sobrevivência, os projetos, os recursos, a 

abrangência e as prioridades das ONGs participantes dessas parcerias, à sua política 

governamental. Desta forma, essas instituições, integradas tendenciosamente às políticas 

governamentais, “não têm a autonomia que pretendem, nem prática, nem ideológica e muito 

menos financeira [...]” (MONTAÑO, 2005, p. 58).   

Entretanto, há um grande despertar de interesse do Setor Privado em estar apoiando 

as ações desenvolvidas por essas ONGs, uma vez que, os investimentos em projetos sociais, 

realizados por pequenos, médios e grandes empresários, possibilitam a redução de taxas e 

impostos atribuídos às empresas. Assim, muitas Fundações estão sendo criadas para o 

gerenciamento de recursos destinados às ações de responsabilidades sociais, principalmente as 

educacionais, que atuam, inclusive, nas universidades (GOHN, 2001). É o caso da Rede Arte 

na Escola (hoje representada pelo Instituto Arte na Escola) cuja mantenedora é a Fundação 

IOCHPE, que promove a Formação Continuada de professores de Arte da Educação Básica 

em parceria com universidades e instituições culturais brasileiras, desde a sua concepção 

original, tendo sido reconhecida em âmbito nacional pelo Ministério da Educação (MEC) 

quando cita suas ações como referência nos Parâmetros Curriculares Nacionais/Arte 

(BRASIL, 1997).  

Essa instituição do Terceiro Setor − Instituto Arte na Escola −, conforme último 

Convênio de Cooperação Técnica firmado com a Universidade Federal do Pará, assinado em 

21 de outubro de 2004 e publicado no Diário Oficial da União em 25 de outubro de 200421, 

visa à qualificação do professor de Arte que atua na Educação Básica das redes públicas de 

                                                 
21Convênio de cooperação técnica e apoio recíproco que entre si celebram a Universidade Federal do Pará e o 
Instituto Arte na Escola com vigência de vinte e quatro meses podendo ser renovado por prazos iguais.  
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ensino. Para isso, disponibiliza materiais para empréstimo e articula ações que propiciam a 

formação continuada de professores de Arte da educação básica, estabelecendo obrigações 

entre as instituições conveniadas: a Universidade Federal do Pará e o Instituto Arte na Escola.  

As organizações do Terceiro Setor, bem como o Instituto Arte na Escola, assumem 

papel amplo por conseguir administrar a partir de uma consciência social. Suas gestões 

adotam teorias próprias, adaptadas às reais necessidades e têm como princípio de organização 

os valores humanos, a fim de tornar o mundo mais justo, compreensível e saudável. Essas 

organizações trazem, portanto, formas diferenciadas de administração, amparadas em 

objetivos sociais em lugar de objetivos lucrativos. 

Atuando diferentemente das organizações privadas e públicas, as organizações do 

Terceiro Setor agem na conquista e na garantia da cidadania, o que faz com que seus 

administradores estejam voltados para esse fim, sem a preocupação da geração de lucros, 

própria das empresas privadas. Trabalham, portanto, com causas específicas, necessárias às 

comunidades. É preciso, no entanto, que mecanismos sejam criados para estimular a 

transparência dessas organizações, e dar acesso à população brasileira dos gastos e incentivos 

que recebem para a realização das ações propostas, embora saibamos que essas organizações 

atuam com menor índice de corrupção que o Estado. Além dos pontos ressaltados, as 

organizações do terceiro setor possuem uma economia social reinvestindo todo o saldo 

financeiro nos serviços que oferecem.  

Em termos de gestão, os administradores seniores do Terceiro Setor costumam vir do 

setor público e não do privado, pois  

aqueles que vêm do setor privado geralmente trazem a lógica econômica do 
mercado e os valores dos acionistas, clientes e lucros. Os que vêm do setor 
público trazem a perspectiva política e os valores do serviço público que 
influenciam aquele setor (HUDSON, 1999. p. 16).  
 

Uma categoria incorporou-se ao grupo do terceiro setor; a Organização Não 

Governamental (ONG). Ela surgiu no Brasil na década de 1970, a partir de um princípio 

internacional de cooperação para o desenvolvimento (FERNANDES, 1997). As ONGs vêm 

atuando na área social brasileira de modo significativo, uma vez que a política neo-liberal  

impede, muitas vezes, o atendimento das necessidades da população carente do pais. 

As ONGs exercem papéis fundamentais no panorama educacional do país a fim de 

transformá-lo. Um desses papéis é o favorecimento da oferta de serviços públicos através da 
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articulação com os setores governamentais. Outro desses papéis é o de chamar a atenção para 

a necessidade da mobilização social, a fim de promover mudanças no ensino.  

A efetivação de parcerias, realizadas pelo governo com as instituições do Terceiro 

Setor, cresce consideravelmente, a cada dia no país, acompanhando o aumento das demandas 

sociais. E, mesmo com a falta de rigor teórico que rege essas instituições, sua atuação, 

principalmente na área das políticas sociais, é relevante, considerando que as instituições 

públicas não conseguem atuar de maneira eficaz no extenso território brasileiro, por falta de 

um planejamento inovador, o qual se torna possível com a flexibilização e capacitação 

inerentes às instituições do Terceiro Setor. 
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3. NARRATIVAS DE PROFESSORES: LEMBRANÇAS DE EXPERIÊNCIAS E 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.  

Para as análises das entrevistas realizadas com os professores de Arte buscamos 

fundamentos na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica de Saviani, perpassando, também, 

por fundamentos da Psicologia Histórico-cultural, de Lev S. Vigotsky e seus seguidores. Tais 

fundamentações teóricas ancoraram a abordagem sobre a prática docente como instrumento 

material, imaterial e transformador da realidade. 

As entrevistas foram realizadas com 04 (quatro) professoras e 01 (um) professor que 

participaram das ações de formação continuada do PAE – UFPA/Belém e, com 03 (três) 

professoras que não participaram dessa formação continuada. A limitação do número de 

professores não participantes da formação continuada se deu pelo fato de esses professores 

serem de difícil localização, cujo contato somente foi possível por ocasião de uma reunião da 

Associação de Arte Educadores do Pará (AAEPA). 

Com as professoras e o professor, participantes da formação continuada, as 

entrevistas foram realizadas de forma presenciais, gravadas e posteriormente, transcritas. As 

entrevistas realizadas com as 03 (três) professoras que não participaram da formação 

continuada, por sua vez, foram feitas de modo não-presencial, utilizando questionário 

impresso, os quais foram respondidos por escrito.  

O primeiro momento do processo de transcrição das falas, dos professores 

entrevistados, foi realizado tanto quanto possível, tal como a entrevista se deu. Já em um 

segundo momento, seguiu-se às recomendações de Szymanski, Almeida e Brandini, (2004, p. 

74), segundo as quais  

numa segunda versão, deve ser feita uma limpeza dos vícios de linguagem e 
do texto grafado segundo as normas ortográficas e de sintaxe (quando não se 
tratar de um estudo cujo foco principal seja construção da linguagem), mas 
sem substituição de termos. Esse texto passa a ser o principal referente para o 
pesquisador, daí para adiante. 

As transcrições das falas dos professores estão configuradas em itálico, com a 

intenção de lhes dar maior visibilidade no contexto das análises. Foram utilizados trechos dos 

depoimentos para dar suporte às análises. No decorrer das análises das entrevistas utilizamos 

o termo “professora” ao nos referirmos às professoras mulheres entrevistadas e “professor” ao 

nos referirmos ao professor homem entrevistado. Ao fazermos referência à categoria dos 

professores de um modo geral, utilizamos o termo no masculino: “professores”. O conjunto 
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das entrevistas permitiu a discussão dos temas pertinentes ao pressuposto. Esses temas foram 

agrupados para facilitar a análise, a saber, a importância da formação continuada, os materiais 

disponibilizados para empréstimo e sua utilização e a localização do Pólo, no sentido de 

facilitar a análise e a compreensão dos resultados.  

A divulgação do conteúdo das entrevistas foi autorizada por todos os professores 
entrevistados desde que preservadas suas identidades. Para a preservação da identidade dos 08 
(oito) professores entrevistados, foi utilizado o recurso de identificação pelas letras A, B, C, 
D, E, F, G, H, como já apareceram em citações acima. Os professores (“A”, “B”, “C”, “D”, 
“E”) participantes da formação continuada proporcionada pelo Pólo, também são utilizadores 
dos materiais didático-pedagógicos oferecidos como empréstimo. Já as 03(três) professoras 
(“F”, “G” e “H”)  não são participantes dessa formação continuada e também não utilizam o 
material disponibilizado pelo Pólo. 

Além de estarem alicerçadas na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica de Saviani 

e nos fundamentos da psicologia histórico-cultural, de Lev S. Vigotsky e seus seguidores, as 

entrevistas se desenvolveram como modalidade reflexiva e situação de trocas intersubjetivas. 

Essa modalidade, segundo Szymanski, Almeida e Brandini, (2004), é  caracterizada pela 

disposição do pesquisador em compartilhar, continuamente, sua compreensão dos dados com 

o entrevistado. Assim, para a análise dessas entrevistas, adotaram-se um formato que 

permitisse reflexão sobre os dados fornecidos pelos professores entrevistados, à luz das 

concepções dos autores acima referidos.  

No roteiro formulado para as entrevistas, procurou-se atingir o pressuposto apontado 

na pesquisa, tendo em vista as questões norteadoras, em consonância com o que nos diz 

Szymanski, Almeida e Brandini, (2004, p.27) quando afirma, que “Na entrevista reflexiva, os 

objetivos da pesquisa serão a base para a elaboração da questão desencadeadora, que deverá 

ser cuidadosamente formulada”. Nesse sentido, as questões foram elaboradas de maneira a 

possibilitar a obtenção de dados que pudessem atender às indagações e o pressuposto da 

pesquisa. 

Sobre esta forma de organização, Szymanski, Almeida e Brandini, (2004) nos diz que 

o pesquisador que opta por coletar dados das entrevistas de forma reflexiva tem de ter uma 

atuação no sentido de manter o foco do problema estudado. E, para isso, “sua participação 

pode ocorrer de diferentes formas: elaborando sínteses, formulando questões de 

esclarecimento, questões focalizadoras, questões de aprofundamento” (SZYMANSKI, 

ALMEIDA E BRANDINI,  2004, p. 41). No que diz respeito à finalidade de se elaborar a 

síntese das questões, ela se faz necessária para “se apresentar qual o quadro que está se 
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delineando para o/a entrevistador/a, isto é, como está acompanhando a fala do/a entrevistado/a 

(SZYMANSKI, ALMEIDA E BRANDINI, 2004, p. 41). 

Quanto ao esclarecimento, Szymanski, Almeida e Brandini, (2004) diz que algumas 

questões podem ser formuladas no sentido de esclarecer o discurso do entrevistado, naquilo 

em que se apresentar confuso para o entrevistador. Já quando ocorre digressão durante a 

entrevista, pode-se lançar mão das questões focalizadoras. Estas “são aquelas que trazem o 

discurso para o foco desejado na pesquisa, quando a digressão se prolonga demasiadamente” 

(SZYMANSKI, ALMEIDA E BRANDINI, 2004, p.46). No quesito aprofundamento, as 

mesmas autoras (2004, p.48) dizem que “são aquelas que podem ser feitas quando o discurso 

do entrevistado toca nos focos de modo superficial, mas trazem a sugestão de que uma 

investigação mais aprofundada seria desejável”. 

Com esses princípios, as entrevistas seguiram um modelo semi-estruturado, não 

rígido, que permitiu aos professores entrevistados seguir suas próprias direções narrativas sem 

perder de vista os objetivos das questões formuladas na pesquisa. Quando havia situações de 

demasiada digressão, usava-se o recurso das questões focalizadoras (SZYMANSKI, 

ALMEIDA E BRANDINI, 2004). No decorrer das entrevistas foi criada uma condição de 

informalidade para que o entrevistado pudesse apresentar seu depoimento de forma mais livre 

e descontraída. Os questionamentos centraram-se nas temáticas da formação continuada e da 

utilização dos materiais didático-pedagógicos disponibilizados pelo Pólo, de forma a atender o 

pressuposto da pesquisa. 

No decorrer das entrevistas, observamos que os 05 (cinco) professores (“A”, “B”, 

“C”, “D”, e “E”), em geral, consideraram o Pólo como referência para a sua formação 

continuada, independentemente do  seu nível de participação. Por exemplo, tal referência é 

evidenciada nas palavras da professora “B”, ao ser questionada sobre o porquê da importância 

das ações desenvolvidas pelo Pólo, quando diz: É importante para que se possa trocar 

experiências, adquirir de tudo para que se possa, também, estar trocando essa relação sala 

de aula com outros colegas, para que se possa amadurecer o trabalho. Outro exemplo, é a 

manifestação da professora “E”, que, mesmo não tendo gostado de uma das atividades de 

formação continuada oferecida pelo Pólo, considera que: Todas as formações são 

importantes, a gente consegue colocar na prática. Levar para a sala de aula. 

O âmbito da prática do professor, segundo Saviani (2003), é configurado pelas 

condições materiais e a articulação entre a teoria e a prática. Nessa articulação é necessário 
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que o professor perceba a escola como um núcleo de experiência permanente e sua 

efetividade, na formação continuada de professores, possibilita o reconhecimento da 

importância dos saberes da experiência intensificados pela reflexão crítica, com vistas à 

melhoria da prática docente. Vista dessa forma, essa prática requer autores e protagonistas, 

sujeitos que se expressam, comunicam e assumem as transformações que a realidade 

estabelece (Franco, 2005). Por isso, é de extrema importância a disponibilidade para o 

encontro com o Outro, no qual são realizadas as trocas de conhecimento, a valorização do 

saber e das informações dos professores. 

A professora “A”, ao ser questionada sobre a importância da participação na 

formação continuada proporcionada pelo PAE - UFPA/Belém, respondeu: Sim, pois se 

adquire conhecimento sobre o que está acontecendo. Essa professora utiliza o espaço da 

formação continuada para sua atualização sobre os acontecimentos relacionados à área do 

Ensino da Arte. Ela entende que esse espaço da formação continuada é também para o 

fortalecimento da categoria dos Professores de Arte, os quais aproveitam o momento para 

socializar questões pertinentes a sua categoria.  

A resposta da professora “B” aponta para a importância da socialização das 

experiências da prática docente. As ações de formação continuada proposta pelo Pólo, ainda 

que levem em conta essa questão, necessitam aprimorar a disponibilidade de espaços para tal 

fim. A socialização explicita o contexto de materialidade das ações educacionais, bem como a 

sua imaterialidade, que é considerada por Saviani (2003) como um resultado espiritual e 

simbólico. No processo de socialização das experiências docentes é necessário levarmos em 

consideração que a prática não deve ser pensada apenas a partir do desenvolvimento da teoria, 

pois “A teoria tem o seu fundamento, o seu critério de verdade e a sua finalidade na prática” 

(SAVIANI, 2003, p. 107). Esse é o jogo relacional entre teoria e prática apontado por vários 

autores. 

O professor “C” nos diz que: A nossa formação não é uma coisa que pare por ali 

quando acaba o curso. [...] a questão da formação continuada é justamente essa busca do 

professor [...][por] novas possibilidades de ensino. Seu dizer nos reporta à afirmação de 

TARDIF (2002, pág. 249): “os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e 

necessitam de uma formação contínua e continuada” no sentido de que a formação possibilite 

ao professor troca de experiências e a construção do conhecimento. 
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Ainda em concordância com TARDIF ( 2002, p 249), citado acima, a narrativa da 

professora “D”, participante das ações do PAE – UFPA/Belém, indica o valor significativo 

das ações formativas centradas no coletivo e na participação dos sujeitos. Sua visão de 

assessora pedagógica nos revela os benefícios que alcançou por ter tido a oportunidade de 

freqüentar os encontros promovidos pelo Pólo. Assim, ela diz: ”Eu acabava aprendendo a 

ver, eu começava a entender essa linguagem, que eu era formada, a Educação Artística nas 

artes plásticas, isso aí já começava a fortalecer em mim essa educação continuada, por isso 

foi tão importante, extremamente importante, então eu fiz em mim e eu vi os resultados não só 

em mim, com os professores, mas com os bolsistas22”.  

A professora “F”, ao ser questionada se havia participado das atividades de formação 

continuada promovida pelo PAE - UFPA/Belém, respondeu: “Não. Por não estar  informada 

das atividades promovidas pelo Projeto Arte na Escola”. O depoimento desta professora, cuja 

atividade docente é desenvolvida em uma área de difícil acesso no município de Ananindeua, 

região metropolitana de Belém, permite pensar sobre o papel da UFPA no atendimento à 

formação continuada dos professores que atuam em regiões afastadas e sentem-se excluídos 

desse processo por conta das distâncias territoriais. A narrativa da professora “F” revela que as 

ações desenvolvidas pelo Pólo não se estendem a toda região metropolitana prejudicando os 

professores de Arte, que deixam de receber as informações sobre sua programação. 

A professora “G”, ao ser questionada se havia participado das atividades de formação 

continuada promovida pelo PAE - UFPA/Belém respondeu que “não, não tinha conhecimento 

do Arte na Escola”. Essa professora, ao externar seu desconhecimento pelo PAE - 

UFPA/Belém nos trouxe à tona a questão da desarticulação das instituições e redes de ensino 

ao promover a socialização e a formação continuada de professores de arte. Acreditamos que 

além da desarticulação dessas instituições em socializar as informações relacionadas á 

formação continuada a demanda de professores de arte tem se ampliado bastante deixando as 

instituições, promotoras dessa formação, sem conseguir atender essa demanda e nem ao 

menos, socializar as informações aos professores. Essa questão é notada em sua fala, quando 

questionada sobre sua provável participação em outros cursos de formação continuada 

proporcionados pelo PAE - UFPA/Belém: “Sim, eu participaria, eu não [participei] por não 

ter conhecimento”. 

                                                 
22
 Na época em que esta professora atuou como assessora do Arte na Escola, o projeto chegou a possuir 12 (doze) 

bolsistas mantidos com recursos da Pró-Reitoria de Extensão e do Programa de Iniciação Científica da UFPA. 
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Por sua vez, a professora “H”, ao ser questionada sobre sua participação na formação 

continuada, respondeu: ‘Não, trabalho no estado e no Município e não tenho disponibilidade 

de horário”. Essa professora, em outros trechos de sua entrevista, nos diz que se tivesse 

oportunidade de participar da formação continuada, participaria, por perceber que “todo 

conhecimento de Arte é um acréscimo, principalmente por ser professora e fazer parte do 

processo de produção. Conhecer, apreciar e fazer valer, é fundamental para que o Ensino de 

Arte tenha uma nova fonte de referência e, principalmente de aceitação. Fator primordial 

para a nossa área de ensino”. Na fala dessa professora, percebemos a valorização que dá ao 

ensino de arte e a sua percepção em relação à formação continuada. Para ela, é importante 

buscar novas fontes para fazer valer e possibilitar ao ensino de arte “boa aceitação”. Sua fala 

está em concordância com a professora “E”, que se manifestou dizendo ser a formação 

continuada muito importante para qualquer professor, principalmente para o professor de 

Arte. 

Uma outra questão levantada, nas entrevistas com os professores, foi a questão da 

localização do Pólo, alegando a dificuldade de seu acesso. De acordo com as professoras “A” 

e “E”, o Pólo está distante do centro da cidade, o que desfavorece a retirada, por empréstimo, 

dos materiais didático-pedagógicos. Para elas, o professor de Arte da Educação Básica tem a 

carga horária preenchida com muitas turmas, ocupando todo o tempo do dia e da noite, 

impedindo sua locomoção, ainda que de forma rápida, ao local do Pólo. A essa questão, 

percebemos que a entrevista foi uma oportunidade que essas professoras tiveram para externar  

insatisfação. Sobre isso, Szymanski (2004, p.16), nos diz que “para o entrevistado, a situação 

[da entrevista] também pode ser interpretada de inúmeras maneiras: uma oportunidade para 

falar e ser ouvido, uma avaliação, uma deferência à sua pessoa, uma ameaça, um 

aborrecimento, uma invasão”.  

A formação continuada também faz parte de um processo de auto-formação, onde os 

professores, ao refletir sobre as próprias experiências docentes, sentem necessidade de 

construir novos conhecimentos que possam ser úteis ao cotidiano da sala de aula. Desse modo, 

partindo da realidade experienciada, buscam estudar e pesquisar, por conta própria, as 

temáticas de seus interesses, percebendo-se, assim, participantes da construção do 

conhecimento. Porém, esse processo de auto-formação exige tomadas importantes de 

decisões. Como nos diz Gasparin (2005, p. 15), “torna-se necessário criar um clima de 



 58 

predisposição favorável à aprendizagem” para que haja a clara compreensão do caminho a 

seguir na educação.  

O professor predisposto a aprender busca o conhecimento, inclusive para qualificar 

sua atuação na sociedade e contribuir para torná-la mais justa e cidadã. Assim, a busca 

constante do conhecimento permite ao professor a apropriação de saberes, que podem auxiliá-

lo na melhor compreensão da realidade social e no aprimoramento de sua prática. 

Acreditamos que se a prática docente estiver orientada metodologicamente pela proposta 

histórico-social de Mazzeu (1998), baseada em Saviani (2003), sobre a qual comentamos 

anteriormente, são maiores as chances de o professor e o aluno se transformarem no decorrer 

do processo de construção do conhecimento. Os passos de tal proposta metodológica 

possibilitam a transformação das formas de pensar e agir em face dos conteúdos escolares, 

podendo imprimir nova dimensão à pratica social. A prática social transformada reflete em  

outras instâncias da sociedade, especialmente no âmbito da produção da existência material. 

Essa perspectiva também pode compor o alicerce da auto-formação do professor de Arte. 

O papel desenvolvido pela Universidade na formação continuada de professores de 

Arte permeou as questões de todas as entrevistas. Ao responder se esse papel estava sendo 

cumprido de modo satisfatório, a professora “D” o caracterizou a partir de sua experiência 

como docente de uma instituição vinculada à UFPA: “Aqui eu vou tocar em uma coisa que é 

muito melindrosa porque eu não vejo, quando a gente quer, a gente tá fazendo. Como nós 

tivemos uma oportunidade muito grande agora, o próprio NPI23 deu muita possibilidade da 

gente ir buscar especializações, mestrados e doutorados ... Porque a possibilidade que eu tive 

e que estou tendo agora, eu aproveitei. Pintou a possibilidade de fazer especialização, eu fiz, 

pintou um mestrado, eu fiz. Eu fui buscar. Posso me aposentar, mas eu vou... nem no Estado, 

nem na Prefeitura, a gente não tem condição dessa formação continuada, pra gente sair da 

escola tu tens que ter alguém pra te substituir, a universidade não, tu tens a possibilidade 

grande de tu ires buscar essa formação, tu tens carga horária para reunião, para estudo...  

Percebemos, nas palavras dessa professora, que a universidade pública favorece a 

participação de seu quadro docente, sejam eles professores de Arte ou não, em cursos de 

formação continuada, desde que estejam interessados nisso. Referindo-se a essas questões a 

professora “D”, nos diz que: o Estado não dá porque ele te exige 240 horas, como eu 

trabalhava no Estado, e lá  o professor trabalhava de manhã, intermediário e a tarde, então 
                                                 
23 Núcleo Pedagógico Integrado. Escola de Educação Aplicada da Universidade Federal do Pará. 
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não tem condição de tu saíres de uma escola, tu trabalhas de segunda a quinta-feira, que era 

como eu trabalhava. Na quinta-feira eu trabalhava só pela manhã e de tarde eu já não 

trabalhava, e eu ficava aliviada. Eu chegava a pegar 27 turmas para poder ter o dinheiro 

para poder sobreviver. 

A professora “D” levanta uma questão, em relação à dificuldade de acesso aos cursos 

de formação continuada para professores de Arte. Essa dificuldade, mais em evidência no 

norte do país, em todas as áreas do conhecimento (DINIZ, 2000), traz sérios problemas 

relacionados ao ingresso de docentes em cursos de pós-graduação. Sua fala deixa entrever a 

situação de dificuldade encontrada pelos profissionais para ingressar em cursos de formação 

continuada (sejam eles de extensão, especialização, lato sensu ou stricto sensu). Esses cursos, 

além de acontecerem de forma esporádica, são poucos e não dão conta da demanda, deixando 

o professor em desvantagem, pois o cotidiano profissional o impede de entrar em contato, por 

outras vias, com os saberes da academia. 

 Em decorrência da baixa remuneração que recebem esses educadores, movidos pela 

busca de melhoria salarial, assumem carga horária máxima semanal, muitas vezes cumprida 

em diferentes escolas. Para freqüentar tais cursos em nível de mestrado ou doutorado, por 

exemplo, se vêem obrigados ao afastamento de suas funções, o que diminui a remuneração. 

Reportando-nos às entrevistas, observamos que a professora “D” nos remete a refletir sobre as 

condições salariais dos educadores, principalmente os da educação básica, que sofrem 

descontos em seus vencimentos ao afastarem-se da sala de aula para freqüentar cursos de 

formação continuada. 

Tal situação apontada por essa professora  nos leva a refletir sobre a necessidade da 

implantação de políticas públicas capazes de incentivar os educadores a teorizar suas práticas 

de modo a torná-las formativas. Como nos diz Marques, 

 Se antes a teoria se construía na antevisão das práticas futuras, agora as 
práticas se antecipam à teoria, exigem ser melhor entendidas para melhor 
exercidas. Não estão, de imediato, os professores preparados para teorizarem 
suas práticas: antes são impedidos de fazê-lo porque não contam com o 
tempo e as condições para repensá-las e nelas verificar o acerto, ou não, do 
quadro teórico em que embasam e em que se devem entender (Marques, 
2003, p. 206).  
 

A professora “B” ao ser questionada sobre o papel da Universidade enquanto 

promotora da formação continuada manifestou-se: Eu acho que cabe à instituição a 

continuação, a continuidade de tudo que você aprendeu, mas a gente esbarra em algumas 
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dificuldades, nem todas as vezes que a universidade se propõe a fazer um trabalho para 

profissionais, em maior parte, ela se preocupa com acadêmicos, ainda. Já a professora “A”, 

falando sobre a mesma questão, responde: “sim, tem que se dar mais cursos para mostrar o 

que se está fazendo, para mostrar o que se pode fazer no futuro”.  

A Universidade, conforme nos diz Marques (2003, p. 209), “é a escola de Educação 

do Educador”. A ela não deve ser atribuído somente o processo formativo formal inicial. A ela 

compete, também, a continuidade desse processo. Para isso, torna-se necessário ir aos locais 

de trabalho dos egressos, re-aprender com eles o que lhes ensinou (Marques, 2003). Essas 

afirmações do autor vêm ao encontro da resposta do professor B. Já o professor A, externa a 

necessidade da socialização das ações da própria universidade. Conforme as respostas, os 

professores da Educação Básica percebem a importância da Formação continuada e o papel da 

universidade nessa formação. 

A professora “E”, em relação aos materiais disponibilizados pelo Pólo, apresentou 

sua opinião quando questionada sobre a efetiva contribuição desse material ao trabalho 

docente e a construção do conhecimento, disse: [...] é um material que você pode carregar, 

pode levar para a escola, deixar lá. Inclusive deram  um para cada professor, eu sempre 

utilizo... (referindo-se ao kit Arte Br, já comentado neste trabalho). Como esta professora, as 

outras professoras e o professor entrevistado, que participaram da formação continuada 

proporcionada pelo Pólo – UFPA/Belém, também se manifestaram de forma semelhante sobre 

esses materiais. 

Ainda falando sobre esses mesmos materiais e seu uso na sala de aula, a professora 

“E” nos relata como os utiliza enquanto recursos mediadores do conhecimento em artes 

visuais. Assim, nos diz: Geralmente eu apresento, digo que vou mostrar para eles, digo para 

eles prestarem atenção, observar e depois eu começo a fazer perguntas e eles começam a 

olhar mesmo, e olham e respondem. E eu vou perguntando: ‘vamos analisar essa imagem, o 

que vocês vêem aí?’ Aí eles vão falando eu vejo isso, eu vejo aquilo, aquilo outro...  

A professora “E” utiliza-se das reproduções das imagens, cuja qualidade é 

indiscutível, como recurso pedagógico e instrumentos de mediação. As imagens, no entanto, 

muitas vezes necessitam da mediação do Outro, para que possam ser alcançados os objetivos 

das atividades desenvolvidas em sala de aula. É quando atua o professor. Nesse caso, ele 

necessita colocar em prática seus saberes didático-pedagógicos para criar um modo 

significativo de interação dos alunos com as imagens. Relatando seu modo próprio de 
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mediação, essa mesma professora diz: Quando tu puxas uma prancha e prega ali no quadro, a 

atenção já é levada para lá. Quando tu começas a perguntar o que vocês estão vendo aí? O 

que parece? Quais as cores que vocês estão vendo? Geralmente eu relaciono a imagem ao 

assunto que a gente está trabalhando. Se eu estou trabalhando cores, linhas, texturas, então 

eu já encaminho para esse lado. Aí eu vou perguntando e eles vão respondendo. 

O processo de mediação da professora “E”, ao utilizar-se dos materiais 

disponibilizados pelo Pólo, nos reporta a concepções de alguns autores. Gasparin (2005) 

afirma que o sujeito aprende na relação estabelecida com o objeto de aprendizagem, pelas vias 

da mediação do professor. Assim, com base no referido autor,  essa relação é sempre triádica, 

marcada pelas determinações sociais e individuais que caracterizam os alunos, o professor e o 

conteúdo.  As maneiras de mediação “marcam a atividade mental do indivíduo no sentido de 

que seus modos de agir e de pensar estão profundamente enraizados no contexto e 

impregnados na/da dinâmica sociocultural” (SMOLKA, 2000, p. 64). 

A mediação do professor é de extrema importância no processo de construção do 

conhecimento. Sobre essa questão, Marques (2003) nos diz que seria ingênuo não perceber 

quanto dependemos dos instrumentos materiais e dos meios culturais. No entanto, não é o uso 

material deles que os tornam decisivos para a educação e, sim, a estrutura coletiva em que são 

produzidos e usados. Não existe prática efetiva e relevante sem o uso da tecnologia, mas esta 

deve ser pedagogicamente reconstruída e assumida intencionalmente pelo coletivo 

interessado.  

Conforme Oliveira (1993), citando Vygotsky, a escola apresenta um papel de 

fundamental importância no processo de desenvolvimento da criança, a partir do que já está 

consolidado e tendo como meta as etapas posteriores ainda não alcançadas. Em outras 

palavras, queremos afirmar que o papel da escola é promover a atuação na Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) do aluno.  

Oliveira (1993, p. 60) nos diz que, de acordo com Vygotsky, a ZDP é  

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado pela solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

A escola necessita considerar esse conceito para conhecer o nível de 

desenvolvimento dos alunos e dirigir o ensino não para etapas intelectuais já alcançadas, mas 

sim para etapas a serem desenvolvidas. “A zona de desenvolvimento proximal é, pois, um 
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domínio psicológico em constante transformação: aquilo que uma criança é capaz de fazer 

com a ajuda de alguém hoje , ela conseguirá fazer sozinha amanhã” (OLIVEIRA, 1993, p. 

60). O desenvolvimento do homem se dá nas relações com o outro e assim, a escola tem papel 

fundamental na construção desse desenvolvimento ao consolidar o processo de conhecimento 

e aprendizagem do aluno. “É na zona de desenvolvimento proximal, que a interferência de 

outros indivíduos é a mais transformadora, [uma vez que,] processos já consolidados [...] não 

necessitam de ação externa para serem desencadeados [...]” (OLIVEIRA, 1993, p. 61).  

A Proposta Triangular abordada na formação continuada proporcionada pelo PAE-

UFPA/Belém foi referida pela professora “A” como “a melhor entendida”. A mencionada 

proposta que possibilita fazer, ver e contextualizar a Arte, reúne elementos que possibilitam ao 

professor mediar o processo de ensino e aprendizagem da Arte na Educação Infantil. Através 

dessa mediação que permite o diálogo e a complementaridade das vertentes preconizadas pela 

Proposta Triangular para o ensino da Arte (MELO, 2001). Isso torna possível ao professor 

instrumentalizar-se para a atuação na ZDP dos alunos.  

As professoras “F”, “G” e “H”, não-participantes das ações do Pólo, foram 

questionadas sobre o porquê dessa situação e as suas possíveis participações, caso tivessem 

oportunidade para isso. Suas respostas foram apresentadas, respectivamente: “Se houver 

disponibilidade de meu tempo provavelmente sim, por já ter sido bolsista do projeto, por ter 

saído da universidade e ter passado um tempo fora do mercado de trabalho, estando a menos 

de um ano na ativa novamente”; “Sim, pois ainda não fui convidada, e devido trabalhar no 

interior fico um pouco alienada dos acontecimentos da capital”, “Sim, eu participaria, eu 

não tinha conhecimento”.  

Como se percebe, as três professoras apresentam motivos diferentes para justificar a 

não-participação nas atividades promovidas pelo Pólo. Enquanto uma diz não ter 

disponibilidade de tempo, a outra menciona que não recebeu convite para isso, além de estar 

desinformada do que acontece na capital e a última delas, diz que não tem conhecimento. De 

qualquer modo, há um ponto comum nas três: a universidade está falhando em sua 

programação dos cursos de formação continuada dos professores em Arte, na divulgação e nos 

incentivos para que os profissionais participem da formação continuada proporcionada pelo 

PAE-UFPA/Belém. 

Se esses momentos de formação continuada fossem realizados em diferentes 

períodos, divulgados de forma a atrair os docentes e contemplassem, em seus conteúdos, as 
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necessidades pedagógicas, a situação poderia ser outra. É de se reafirmar que as instituições 

responsáveis pela educação necessitam estar envolvidas nos processos de formação 

continuada, urgentemente. À universidade é atribuída a responsabilidade do processo 

formativo formal, propiciando a continuidade, a reflexão e as trocas constantes.  

Os pontos ressaltados acima necessitam estar presente no planejamento dos cursos de 

formação continuada promovidos pela universidade. Igualmente importante é o debate 

impulsionado por essa instituição, que deve estar amparado em desafios concretamente 

situados na prática profissional e não em suposições arrebatadoras e fantasiosas. O planejado 

pela universidade deve estar vinculado, de forma orgânica e permanente, com as escolas e os 

sistemas de ensino, a fim de qualificar com excelência os profissionais. A educação do país 

merece que os egressos da universidade voltem a ela para melhorar seus desempenhos 

profissionais, assim como a universidade aprenda com seus egressos. 

Marques (2003) entende a formação como processo de acesso à generalidade da 

cultura humana e movimento em um tempo intelectual e histórico. Na formação profissional 

esse movimento se concretiza no coletivo de uma profissão, onde é criado o espaço da palavra 

e da ação, com vistas à emancipação humana. Para a docência não basta o pesquisador 

renomado ou o animador social qualificado. Ela exige o domínio técnico-científico da área de 

atuação profissional aliado à formação didática, além da ruptura crítica com a continuidade 

linear do trabalho educativo e das rotinas que nele se instala. (MARQUES, 2003). 

Ainda Marques (2003) nos fala sobre a riqueza de possibilidades do processo 

formativo, que deve enraizar-se e irradiar-se como um foco de origem e retorno. Nesse 

sentido, a formação continuada não pode ser considerada o reparo de uma inadequada 

preparação anterior. Em nenhum momento a formação pode supor-se cumprida, completa e 

exaustiva. Impõe-se à formação continuada o compromisso de manter viva e atualizada as 

aprendizagens anteriores. 

O pensamento de Marques (2003) pode ser complementado com o de Mazzeu (1998), 

cuja afirmação, fundamentada na perspectiva histórico-social, considera que a formação 

continuada do professor necessita tomar como base a sua prática pedagógica, a fim de que ele 

possa levar seus alunos ao domínio dos conhecimentos acumulados historicamente pela 

humanidade. Para tanto, exige-se que o professor aproprie-se, também, desses saberes, a fim 

de constituir-se, juntamente com os alunos, sujeito autônomo e crítico. 
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A formação continuada possibilita ao professor a aquisição de instrumentos didático-

pedagógicos capazes de auxiliá-lo no desenvolvimento das aulas. Essa afirmação decorre da 

narrativa da professora “A”, que aponta os cursos freqüentados como importantes “pois se 

adquire conhecimento sobre o que está acontecendo”. Ela ressalta, ainda, que esses cursos 

supriram suas necessidades pedagógicas, proporcionando-lhe ferramentas para articular, com 

melhor qualidade, a teoria e a prática. Relembrando o que aprendeu nessa formação 

continuada de Arte, diz: “com o prático se assimila mais e fica mais gravado na mente”.  

A fala da professora “A” nos reporta aos princípios da mediação semiótica, 

comumente praticada nas atividades que envolvem o fazer artístico. A mediação semiótica, 

notadamente marcada pelo Outro ou pelos signos, constitui o conhecimento e desenvolve as 

funções psicológicas como a atenção voluntária, a imaginação, a memória, etc. Bakhtin 

(1995), nos diz que os signos auxiliam o homem a memorizar e a se relacionar com os saberes 

internalizados tornando-se necessários ao desenvolvimento de uma prática contextualizada e 

significativa. Sobre o assunto, Marta Kohl de Oliveira (1993, p. 30) nos diz que 

os signos, por sua vez, também chamados por Vigotsky de ‘instrumentos 
psicológicos’, são orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo; 
dirigem-se ao controle de ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja 
de outras pessoas. São ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos 
e não nas ações concretas, como os instrumentos.  

 
Os signos são construídos culturalmente no seio das práticas sociais. Eles possibilitam 

a representação simbólica da realidade. Sua apropriação pelo indivíduo implica a reconstrução 

interna dos elementos que constituem essa complexa forma de linguagem. Oliveira (1993) nos 

diz que o signo, em sua tarefa mais elementar, auxilia o homem na memorização e a memória 

mediada por signos torna-se mais poderosa. Os signos são mediadores e o processo de 

mediação, além de ser realizado pelos signos, é também realizado pelos instrumentos que 

exercem função mediadora entre o indivíduo e o objeto. 

Do exposto podemos inferir que a mediação dos signos, presente nas atividades do 

fazer artístico, fundamenta o desenvolvimento do professor e de sua profissionalidade. As 

práticas artísticas, construídas por meio dos signos, oferecem extensa gama de recursos 

didáticos, levando o profissional a reconhecer a importância de tais práticas na apropriação do 

conhecimento e memorização das coisas, como fez a Professora “A”. 

Sobre a questão que envolve a ação pedagógica do professor de Arte, em 

concordância com a afirmação de que “não podemos nos limitar a apenas pensar a prática a 
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partir do desenvolvimento da teoria” (SAVIANI 2003, p. 107) temos que, pelo contrário, a 

teoria deve ser pensada a partir da prática e o desenvolvimento da teoria depende da prática 

(SAVIANI, 2003). 

[Esse] processo de criação e recriação do conhecimento que parte de uma 
determinada teoria dialética do conhecimento, pois parte da prática, teoriza 
sobre ela e volta à prática para transformá-la, ou seja, parte do concreto, 
realiza um processo de abstração e regressa ao concreto, num movimento 
reflexivo crítico e sistematizador (Graciani, 2006, NP). 

 
Como nos informa Graciani (2006, NP), Marx diz a respeito desse método dialético 

de análise crítica, que:  

O concreto é concreto, já que constitui a síntese de múltiplas determinações, 
ou seja, a unidade da diversidade. É para nós o ponto de partida da realidade 
e, portanto, da intuição e da representação (...) as noções abstratas permitem 
reproduzir o concreto pela via do pensamento (...) o método que consiste em 
elevar do abstrato ao concreto é, para o pensamento, a maneira de apropriar-
se do concreto, ou seja, de reproduzi-lo pela forma do concreto pensado. 
 

Ao ser questionado sobre os assuntos abordados na formação continuada e quais 

gostaria de discutir nesses encontros, o professor B relatou: “A nossa grande dificuldade em 

sala de aula é a de trabalhar a arte com portadores de necessidades. Esse ecletismo do 

alunado de hoje para nós é um grande desafio, uma vez que a universidade nos dá poucos 

subsídios para pessoas ”normais” e esquece das “especiais”. Essa é uma questão que exige 

maiores reflexões, pois esse professor, além de externar as lacunas deixadas pela universidade, 

nos diz que essa situação está no seu cotidiano. Se o aprendizado impulsiona o 

desenvolvimento do indivíduo, como apontamos acima, tendo ele necessidades educacionais 

especiais ou não, a escola tem um papel essencial na construção do domínio psicológico dos 

indivíduos que vivem em sociedades escolarizadas (OLIVEIRA, 1993).  

Pensar sobre o processo de inclusão dos sujeitos com necessidades educacionais 

especiais inclui refletir sobre as teorias de Vygotsky. Oliveira (1993), nos diz que as crianças 

alcançam estágios de desenvolvimento e que o processo de ensino-aprendizado da escola deve 

ser construído a partir do nível de desenvolvimento real da criança. Essa é uma questão 

complexa que merece discussões aprofundadas e a atenção do Pólo Arte na Escola – Belém.  

 De um modo geral, os professores manifestaram em suas falas, suas experiências e 

reivindicações. Essas falas induzem à compreensão dos anseios dos professores entrevistados, 

no que diz respeito as suas necessidades formativas, a reflexão sobre a prática cotidiana e a 

atuação do trabalho parceiro, como é o caso do Instituto Arte na Escola, instituição do terceiro 
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setor, que divide as responsabilidades da formação continuada dos professores de Arte, com a 

Universidade Federal do Pará. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de atuar para atender as demandas sociais tem se ampliado, 

significativamente, a cada dia. Desta feita, faz-se necessário criar novas frentes de trabalho 

que possibilitem o atendimento dessas demandas, uma vez que o Estado não oferece políticas 

e serviços para suprir as necessidades da sociedade brasileira. Essas novas frentes, onde se 

inclui as instituições do Terceiro Setor, apresentam-se com propostas inovadoras, 

administração mais ágil que a das instituições públicas e, cada vez mais, tornam-se parceiras 

do Estado no atendimento das exigências sociais.  

A participação dos atores sociais é de grande importância no processo de constituição 

das parcerias. Essa participação propicia a construção de propostas de intervenção a partir de 

uma realidade conhecida e vivida, objetivando soluções aos problemas cotidianos. Nesse 

sentido, as instituições do terceiro setor que atuam na área educacional, possibilitam essa 

articulação, pois “na prática, o terceiro setor parece estar caminhando para uma articulação 

conjunta, em termos de frente de trabalho” (GOHN, 2001, p. 83). E nessa questão, já que “o 

Estado não consegue mais penetrar nas microesferas da sociedade” (GOHN, 2001, p. 83), 

essas instituições apresentam solução à problemática.  

Para atender a demanda de professores de Arte da extensa região metropolitana de 

Belém, composta por 06 (seis) municípios e dois distritos, com população de 2.162.977 

habitantes24 que necessitam uma formação continuada de qualidade, se fez necessária a 

ampliação de parcerias entre instituições do Terceiro Setor e instituições educacionais 

preocupadas em oferecer tal modalidade de formação. Tais parcerias, a exemplo da existente 

entre o Instituto Arte na Escola e a UFPA, estão em consonância com o que pressupõe Gohn 

(2001, p. 73), quando diz: “A nova forma supõe novas regras de contrato social que envolva 

parcerias entre o público estatal com o chamado público não estatal, ou seja, com o terceiro 

setor”. 

Como diz Marques (2003), a formação continuada deve ser constituída como obra de 

um empenho coletivo dos educadores, tendo como base programas que possam ser, ao mesmo 

tempo, participativos, orgânico-sistêmicos e continuados, além de exigir equipe dedicada ao 

trabalho docente solidário, integrado e adequado às particularidades dos alunos. Tais 

                                                 
24 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2006/POP_2006_DOU.pdf e 
 http://www.citybrazil.com.br/pa/regioes/belem/index.htm 
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parcerias, no entanto, só darão retornos sociais se houver o engajamento efetivo das instâncias 

envolvidas e vontade política, essencial para a mobilização da sociedade. 

Nesse contexto, espera-se que a universidade se reconheça enquanto espaço de 

construção de conhecimentos; atue na realidade social de sua pertença, e busque parcerias que 

propiciem a socialização dos saberes constituídos, incluindo trabalhos parceiros com os 

professores dos sistemas de ensino, de modo a possibilitar que a escola cumpra o seu 

compromisso social, pois é “somente na docência em sala de aula, e por causa dela, [que] a 

escola assume e cumpre seu compromisso social de instância da aprendizagem sistemática 

requerida pelos demais tempo-lugares da vida dos homens” (Marques, 1995, p. 145). 

Assim, concordamos que cabe, então, à universidade, ampliar seus espaços de ação, 

também no que diz respeito à socialização das práticas educativas. E para que tal ampliação se 

concretize é necessária a parceria constante com as secretarias de educação, na intenção de 

informar e formar o professor. Trata-se de planejar ações conjuntas que incentivem o 

professor a participar dos cursos de formação continuada, tais como as de ajuda financeira e 

liberação de carga horária de trabalho. Nossa experiência profissional na coordenação do PAE 

– UFPA/Belém, permite afirmar que a indisponibilidade financeira e o número de horas das 

exaustivas jornadas de trabalho representam os fatores que impedem a participação dos 

professores nos cursos programados.  

A universidade pública é um espaço de construção de conhecimentos que deveria estar 

sempre a serviço da comunidade a qual pertence. Ao nos depararmos com a problemática da 

formação continuada de professores, sentimos a necessidade de buscar soluções à questão, no 

sentido de auxiliar o professor a refletir sobre sua prática, em tempos e espaços remunerados 

para isso, contando com o respaldo de políticas públicas para tais fins. Desta forma, é legado 

aos professores o repensar da prática, a avaliação e a busca de fundamentação teórica, suporte 

essencial para o desenvolvimento de sua prática social significativa. Sabemos que a formação 

continuada do professor visa à competência profissional, de modo a lhe oferecer instrumentos 

que possam auxiliar em seu trabalho de intervenção na sociedade e na busca de soluções aos 

problemas do cotidiano.  

A partir da análise das entrevistas com os professores que participam e com os que não 

participam da formação continuada do PAE – UFPA/Belém, observando a proposta 

apresentada por Mazzeu (1998), exposta neste trabalho, nos leva à reflexão sobre sua 

aplicabilidade no desenvolvimento das ações articuladas pela parceria que constitui tal Pólo. 
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Parceria essa evidenciada no compromisso com a formação continuada de professores de Arte 

da região metropolitana de Belém, numa materialização dessa formação, partindo da prática 

social, passando pela problematização, pela instrumentalização, pela catarse e retornando à 

prática social. Assim, se vislumbra a possibilidade do Projeto Arte na Escola estar em 

consonância com a referida proposta no que tange à formação continuada do professor de 

Arte.  

Nesse sentido, foi possível perceber, através das respostas dos professores às perguntas 

formuladas nas entrevistas, que a formação continuada é de grande importância, pois 

possibilita a reflexão da prática, a socialização de experiências bem como a construção de 

novas propostas para o ensino da Arte. 

 Levando em consideração a análise do conteúdo das entrevistas, percebemos que o 

professor, mesmo com a posse do material de qualidade disponibilizado pelo Instituto Arte na 

Escola para ser utilizado em sala de aula, necessita de conhecimentos da arte e da educação, 

para melhor articular a construção de conhecimentos significativos de seus alunos. Além 

disso, é necessário que o professor assuma compromisso político com os alunos, na medida 

em que remete sua prática social educativa ao resgate da cidadania, através de mecanismos e 

meios mediadores do ato político pedagógico.  

É necessário, ainda, e de grande importância, que a UFPA, através do PAE 

UFPA/Belém, busque parcerias com a Secretaria de Educação do Estado do Pará, com a 

Secretaria Municipal de Educação de Belém e as secretarias dos demais municípios da região 

metropolitana. Essas parcerias poderão facilitar o acesso dos professores às informações 

educativas e ações do Pólo, além de permitir a freqüência eficaz e compatível com as 

necessidades profissionais.   

No tocante à aferição do atendimento às necessidades dos educadores com os materiais 

disponibilizados pelo Terceiro Setor, através do PAE – UFPA/Belém, foi possível visualizar a 

importância da Midiateca, para a construção de práticas educacionais significativas. Foi 

detectado que esses materiais, atendem as necessidades dos professores de arte que atuam na 

região metropolitana de Belém, quando utilizados no contexto da formação continuada, bem 

como no contexto da atividade pedagógica. Em relação ao acesso a esses materiais, os 

entrevistados apontaram a dificuldade que encontram em pesquisar esse acervo do Pólo, que 

se encontra alojado no Campus Universidade Federal do Pará, em Belém, cuja localização 

dificulta o acesso constante e rápido.  
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A não participação de algumas professoras às ações de formação continuada do PAE 

- UFPA/Belém, deve-se principalmente ao fato do desconhecimento de tal parceria e projetos. 

Alegaram, também, o problema do difícil acesso ao Pólo, em relação à localização das escolas 

em que atuam. Isso trouxe à tona a questão da desarticulação das instituições e redes de ensino 

ao promover a socialização e a formação continuada de professores de arte a partir das 

propostas originadas nas ações do PAE – UFPA/Belém, o que evidencia a necessidade de 

maior divulgação das ações do Pólo de forma descentralizada, fazendo chegar tais 

informações diretamente ao público alvo. A titulo de sugestão, cada Secretaria Municipal de 

Educação dos municípios da região metropolitana de Belém poderia ter, em sua dependência, 

um Pólo disseminador, com pessoal responsável pelas ações programadas.  

Para atender as necessidades dos professores, contemplando horários e atividades, 

seria de grande valia que os eventos de formação continuada do PAE - UFPA/Belém fossem 

realizados em diferentes períodos, com divulgação adequada de forma a sensibilizar os 

docentes e com conteúdos que contemplassem as  reais necessidades pedagógicas dos 

professores e suas respectivas escolas. Assim, a situação poderia ser outra, no que diz respeito 

à participação dos docentes. Urge que as instituições responsáveis pela educação estejam 

envolvidas, em parceria, nos processos de formação continuada. É premente o engajamento 

dos gestores dos diversos níveis da Educação Básica nesse processo formativo, a fim de que 

possam ampliar seus olhares sobre o ensino de Arte, bem como valorizar e viabilizar parcerias 

necessárias à concretização da formação continuada do professor de Arte.  

Pode-se observar nas narrativas das entrevistas com os professores, participantes e 

não participantes da formação continuada proporcionada pelo PAE – UFPA/Belém, que há 

diferença na atuação e consideração dos mesmos quanto aos cursos formativos. Certamente 

por conta dos momentos de reflexão desenvolvidos em tais cursos, os que deles participaram  

demonstraram desenvolver práticas pedagógicas fundamentadas em teorias e focalizar a 

construção de conhecimento de modo articulado com determinadas concepções. Também 

apontaram para a necessidade e importância do uso dos materiais de suporte pedagógico 

oferecido pelo Pólo. De acordo com o dizer desses mesmos professores, tais materiais, embora 

considerados de significativa qualidade, estão atrelados à questão da mediação, o que 

evidencia a constante preocupação que o professor necessita ter para manter-se atualizado a 

fim de ampliar seus recursos e estratégias na constituição do conhecimento em arte. Os cursos 

de formação continuada oferecidos pelo PAE-UFPA/Belém objetivam enfatizar a mediação 
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do professor na utilização dos materiais disponibilizados, evidenciando que, em si mesmos, 

eles pouco significam. O enriquecimento de seus efeitos na aprendizagem está na qualidade 

dos processos de mediação e não em sua materialidade.  

A articulação entre os materiais de suporte pedagógico oferecido pelo Pólo e a 

mediação do professor é pouco percebida entre os professores entrevistados, não participantes 

dos cursos de formação continuada. A título de ilustração, podemos citar o caso de um 

professor que se recusou a participar da entrevista, dando a perceber que sentia-se 

despreparado para responder às questões relativas à sua formação continuada.   

Finalizando este trabalho, podemos afirmar que o pressuposto da pesquisa, 

ressaltando que a melhor qualidade da Formação Continuada do Professor de Arte não se 

garante por meio da utilização de significativo material didático – pedagógico, mas sim, com 

os processos de mediação desenvolvidos na constituição do conhecimento em arte, evidencia-

se nas vozes da maioria dos professores entrevistados. Isto deveria se tornar, a nosso ver, 

ponto de atenção e reflexão no desdobramento das ações de um trabalho de parceria entre as 

instituições públicas ou privadas com o Terceiro Setor. Visando à melhor qualidade do 

processo de aprendizagem em Arte, o olhar do educador apóia-se na materialidade dos 

suportes pedagógicos como instrumentos para explorar as múltiplas possibilidades de mediar a 

constituição do conhecimento. Tais possibilidades se constroem, sobretudo, nas oportunidades 

de trocas e vivências coletivas que os cursos de formação continuada podem oferecer aos 

profissionais da educação. Nossa esperança é de que as narrativas registradas e analisadas aqui 

possam desencadear ações efetivas de melhor qualidade, constituídas na perspectiva da 

parceria e capazes de transformar a realidade dos processos de mediação e aprendizagem, 

promovendo mudanças nos significados dos cursos de formação continuada dos educadores 

ligados à área da Arte.  
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APÊNDICE A - ENTREVISTA COM A PROFESSORA “A” 

 
PERGUNTA-É importante participar da formação continuada? 
RESPOSTA- Sim, pois se adquire conhecimento sobre o que se está acontecendo. 
 
PERGUNTA-Das formações continuadas que você participou, quais as mais interessantes e 
que vieram ao encontro das suas necessidades? 
RESPOSTA- As do Encontro Regional Arte na Escola, com as oficinas de música, teatro, etc. 
 
PERGUNTA-Elas foram interessantes? O que mais você gostou? Das oficinas ou palestras? 
RESPOSTA- Gostei de participar de tudo.  
 
PERGUNTA-Acha interessante para um evento de formação continuada organizar momentos 
teóricos e práticos? 
RESPOSTA- Sim, pois com o prático se assimila mais e fica mais gravado na mente. 
 
PERGUNTA-Em relação aos conteúdos abordados, qual o mais interessante na formação 
continuada? 
R-A proposta triangular foi a melhor entendida. 
 
PERGUNTA-Já participou de alguma formação continuada organizada por outra instituição, 
que não o Arte na Escola em Belém? 
RESPOSTA- Só os cursos que o CENTUR oferece, como os de Parâmetros Curriculares e o 
Seminário de Cultura Negra, Curso de Especialização do Negro, além das reuniões da Escola 
Bom Pastor que inclui criação de projetos. 
 
PERGUNTA-Quem coordena essas reuniões? 
RESPOSTA- Todos. Os professores da supervisão, direção. A participação é de todos, com 
divisão de tarefas. 
 
PERGUNTA-Com relação ao acompanhamento do Arte na Escola, tu já recebeste? Já 
procuraste por ele?  
RESPOSTA- Não, nunca procurei. 
 
PERGUNTA-Gostarias de receber esse acompanhamento? 
RESPOSTA- Sim. 
 
PERGUNTA-Com relação aos materiais como os da videoteca que possui 426 fitas. Por que 
tu não utilizas esses materiais? 
RESPOSTA- Porque a distância dificulta [para locar], fica contra-mão ir a UFPA para vê-los. 
 
PERGUNTA-Mesmo a locação proporcionando 7 (sete) dias para ficar com a fita em casa, 
não é possível? 
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RESPOSTA- Pode ser, mais a falta de tempo é maior. 
 
PERGUNTA-Se fosse disponibilizado o acervo em um local mais acessível, tu utilizarias?  
RESPOSTA- Sim, pois seria mais viável. 
 
PERGUNTA- Em relação ao teu curso de graduação em Artes Plásticas pela UFPA, como a 
tua formação inicial contribui para a tua prática em sala de aula hoje? 
RESPOSTA- Dando mais conhecimento para o que já sabia fazer, como trabalho de escultura, 
modelagem, pintura e teatro. 
 
PERGUNTA- Com relação às disciplinas teóricas e pedagógicas do curso de graduação. 
Como tu supres a necessidade, já que em momentos anterior, foi afirmado que passastes por 
elas sem perceber? Tu constróis tua prática a partir de que referenciais? De alguma forma o 
Arte na escola te proporcionou refletir sobre isso, pensar sobre a questão pedagógica, 
didática? 
RESPOSTA- Procuro ler livros sobre metodologia de ensino e prática pedagógica e pergunto 
para supervisor e orientador. 
 
PERGUNTA-Existe um coordenador pedagógico na área [de arte]? 
RESPOSTA- Existe o supervisor e os professores orientando os grupos. 
 
PERGUNTA-Achas úteis os materiais, como as fitas, o Kit Arte Br, os Pôsteres e as imagens 
fixas? Por quê? 
RESPOSTA- Porque aliando a teoria de sala de aula com a prática dos materiais, fixa mais o 
conteúdo teórico que foi dado. 
 
PERGUNTA- Anseias em fazer um curso de Pós-Graduação? 
RESPOSTA- Eu faço Curso de Especialização no Colégio Bom Pastor, em Cultura Negra, 
mas gostaria de fazer na área de artes. 
 
PERGUNTA-A UFPA tem a responsabilidade em proporcionar a formação continuada  para 
ex-alunos? 
RESPOSTA- Sim, tem que se dar mais cursos para mostrar o que se está fazendo, para 
mostrar o que se pode fazer no futuro. 
 
PERGUNTA- Na área de artes essa formação vem acontecendo? 
RESPOSTA- Sim, é o que mais se vê. 
 
PERGUNTA- Mas quem proporciona? 
RESPOSTA- O Arte na Escola e o Departamento de Artes da SEDUC, eventos da 
universidade em parceria com a secretaria. 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA COM A PROFESSORA “B” 
 
PERGUNTA- Por que a formação continuada é importante? 
RESPOSTA- É importante para que se possa trocar experiências, adquirir conhecimentos 
sobre novos autores, sobre novas bibliografias e acima de tudo para que se possa também está 
trocando essa relação sala de aula com os outros colegas, para que se possa amadurecer o 
trabalho. 
 
PERGUNTA- As Formações Continuadas que são oferecidas pelo Arte na Escola são 
interessantes? Pelas tuas participações, o que tens achado dessas formações? 
RESPOSTA- Acredito que as Formações ainda necessitem de uma reformulação, no sentido 
de estar publicando aquilo que é discutido, aquilo que é colocado pelos colegas, para que se 
possa ter um documento de referência de todos eles. No município já existem casos onde já 
está se fazendo essa relação com todos os subsídios de apoio da sala de aula como o caso das 
fitas do Arte na Escola onde também se está registrando isso, com objetivo, com 
intencionalidade, com atividades, onde possa se estar multiplicando esses saberes com os 
outros colegas. 
 
PERGUNTA- Esse registro que está havendo no município, é em relação ao material Arte Br 
que recebeste? como é que está acontecendo isto? 
RESPOSTA- É em relação a todo material que  a gente tem acesso, o Arte Br contribuiu, mas 
ainda para nós, e as fitas do Arte na Escola, elas são o maior subsídio do professor no sentido 
de poder manter o campo visual, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de trabalhar 
com imagens, no sentido de que todas as nossas imagens são de pequeno porte. Com o Arte Br 
nós já tivemos um parecer maior disso e ai já trouxemos artistas também, inclusive paraenses, 
para que eles possam conhecer não só os artistas da antiguidade mas os contemporâneos, os 
livros registram somente os antigos esquecendo dos modernos. 
 
PERGUNTA- Em relação aos assuntos abordados na formação continuada propriamente dita 
do Arte na Escola, elas são interessantes? Justifique. 
RESPOSTA- Elas são interessantes, mas acredito que ainda necessitem de uma relação maior 
sala de aula, mas porque em geral são discutidos assuntos não tão didáticos. 
 
PERGUNTA- Que tipo de assunto gostaria de discutir em encontro de formação continuada? 
RESPOSTA-A nossa grande dificuldade em sala de aula é a de trabalhar a arte com portadores 
de necessidades. Esse ecletismo do alunado de hoje para nós é um grande desafio, uma vez 
que a universidade nos oferece poucos subsídios para pessoas normais e esquece das 
especiais. 
 
PERGUNTA- Nós estamos preocupados em proporcionar fundamentação teórica e também a 
prática, quando nós realizamos as oficinas que vocês participam, seja ela de teatro, de música 
ou de artes visuais. No teu ver é importante essa participação em eventos teóricos e práticos? 
RESPOSTA- È importante. A cada dia essa troca de experiência só amadurece  o nosso 
campo, tanto plástico, como cênica, quanto musical, no último encontro, por exemplo, a 
minha área sempre foi a plástica, mas eu gostei muito das atividades de teatro, elas trouxeram 
o campo lúdico, mas com as relações com o real cotidiano. 
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PERGUNTA-Esse material que nós disponibilizamos, que já falaste da importância dele, a 
gente tem percebido que embora utilizes, não tens ido com freqüência pegar as fitas, por que 
não és mais freqüente? Por que não locas com mais freqüência as fitas que tu mencionaste? 
RESPOSTA- A questão [é] da dificuldade de horários, o professor, em geral, nos horários em 
que está disponível o Projeto, ele está em sala de aula e a distância, o acesso ao bloco onde 
funciona é complicado. 
 
PERGUNTA-Achas então, que se nós tivéssemos esse pólo em outro local da cidade, em local 
talvez  mais central, de mais fácil acesso, tu locarias mais? 
RESPOSTA- Com muito mais freqüência. 
 
PERGUNTA-Agora vamos conversar sobre o tipo de formação inicial, se ela foi importante, 
no sentido de estar trabalhando, de estar trazendo hoje para a tua realidade de sala de aula, 
tanto na questão teórica, quanto na questão prática?  
RESPOSTA- Ela é importante. A parte acadêmica é o berço dos nossos saberes, mas a 
vivência em sala de aula é que vai contribuir realmente. O conhecimento do professor, as 
necessidades do professor, elas irão aparecer no campo do trabalho. É quando você vai buscar 
os livros, é quando você vai buscar informações, é quando você vai buscar atividades que 
possam estar proporcionando não só para você, mas para os seus alunos o aprendizado. 
 
PERGUNTA-Então a universidade está distante em relação à formação inicial? 
RESPOSTA- Ainda se encontra um pouco distante, eu não diria nem distante, eu acredito que 
a gente deva parar e rever as especificidades de algumas disciplinas e a aplicabilidade delas no 
dia-a-dia. Lá é conteúdo teórico e até certo ponto superficial, muitos dos conteúdos que nós 
damos na universidade não são utilizados hoje por nós, ficam como informação do banco de 
dados do professor, mas que nem todas às vezes ela consegue passar para o aluno [os 
conteúdos] com qualidade. 
 
PERGUNTA- Em relação a formação continuada. Tu vês a universidade como um grande 
promotor dessa Formação? Se não, deveria ser? 
RESPOSTA- Ela deveria ser, eu acho que cabe à instituição a continuação, a continuidade de 
tudo que você aprendeu, mas a gente esbarra em algumas dificuldades, nem todas as vezes a 
universidade se propõe a fazer um trabalho para os profissionais, em maior parte observamos 
que ela se preocupa com os acadêmicos ainda. 
 
PERGUNTA- Dos materiais que são disponibilizados pelo Arte na Escola, qual deles utilizas 
mais em sala de aula e por quê? 
RESPOSTA- As fitas. Apesar de que eu encontro dificuldade para os meus alunos de 
necessidades auditivas. Eu acredito que ainda deveria ter um acréscimo nessas fitas da 
linguagem de sinais, para que tais [sinais] pudessem ser inseridos e o material fosse tátil. A 
gente tem que criar subsídios para aqueles que também tem baixa visão, mas as fitas, 
principalmente as que falam sobre períodos como renascimento, como pré-história, elas vem 
dando poucos subsídios de como aconteceu essa nossa história e como ela está inserida no 
nosso dia-a-dia sem que a gente perceba. 
 
PERGUNTA- Em relação as fitas de arte moderna e contemporânea que nós disponibilizamos, 
qual delas tu tens utilizado  e que trouxe grandes contribuições para o teu trabalho? 
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RESPOSTA- Eu ainda não utilizei nenhuma fita, por incrível que pareça, já assisti Iberê 
Camargo, mas ainda não trouxe para sala de aula. 
PERGUNTA- Por quê? 
RESPOSTA- Eu acredito que falte elaborar alguma coisa no sentido de produzir, que os 
alunos vejam e que em seguida eles possam produzir. Por exemplo, uma releitura dessas 
obras, eu ainda não sentei para elaborar isso - honestamente. 
 
PERGUNTA- Em relação ao material Arte Br, que imagens tu já utilizaste em sala de aula e 
por que utilizaste aquela imagem? 
RESPOSTA- No período do Círio utilizei a imagem do Luiz Braga em função da gente estar 
falando de uma manifestação folclórica -  o Círio - por alguns autores ele já é utilizado como 
uma manifestação folclórica e a questão do regionalismo impregnante naquela imagems onde 
traz o brinquedo de miriti, os alunos puderam fazer uma relação praticamente direta de que 
aquilo ali se tratava da nossa região. Diante de todas aquelas imagens eles escolheram aquela. 
Por acharem que eles sabiam teoricamente um pouco mais sobre ela. 
 
PERGUNTA- Então não foi uma escolha tua, foi dos alunos? 
RESPOSTA- Diretamente foi uma escolha dos alunos até porque quando eu trouxe as imagens 
para a sala, eu falei sobre todas elas e de uma delas nós fizemos uma atividade, eles fizeram 
uma leitura visual, mas registraram com a leitura escrita. A leitura escrita no sentido de te 
dizer que eles destacaram vários elementos e eliminaram aqueles elementos na forma de 
redação. E  eu chamo isso de leitura escrita e não de leitura visual. 
 
PERGUNTA- Isso te trouxe prazer em relação aos resultados obtidos nesses trabalho com a 
leitura do Arte Br dos brinquedos de miriti? 
RESPOSTA- O prazer foi tão grande que os alunos acabaram a culminância dessa avaliação 
com uma exposição dos trabalhos. Estendemos para o campo da plástica, porque eles 
produziram brinquedos de miriti. A gente sabe que a clientela de escola pública é uma 
clientela de baixa renda, é uma clientela que tem poucas oportunidades, então para eles foi 
altamente prazeroso, fora que o miriti é um artigo bem barato para você utilizar, então alguns 
tiraram do quintal de casa, outros trouxeram da casa da tia, da casa da avó, foram para o 
interior e o pai trouxe, eu dei um período, então durante todo esse período a gente ficou 
trabalhando isso aí, eu acho muito mais interessante a gente trabalhar o Círio por esses ícones 
do que você trabalhar o círio pelo lado religioso que esbarra na questão das diferenças dentro 
da sala de aula. 
Eu gostaria de acrescentar as nossas dificuldades, é tão complicado você vir  para a sala de 
aula e trabalhar essa questão do ecletismo dos alunos, cada um com uma bagagem cultural 
diferente, cada um com uma necessidade diferente e acima de tudo você ser um profissional 
difusor de tantos conhecimentos que eu considero os psicológicos, você trabalha todas essas 
necessidades dentro de um campo educacional, mas sem esquecer do lado da solidariedade, o 
lado da humanidade. Muitas crianças chegam aqui com fome, portando alguns tipos de 
enfermidade e que nós como professores tentamos na medida do possível estar solucionando 
estes problemas. Trabalhar com uma clientela de 1ª à 4ª série é um grande desafio, muito mais 
difícil do que trabalhar com adolescentes que já tem uma concepção do que é a arte. Bem 
melhor de que quem está iniciando, que você ainda vai ter que sensibilizar à arte. 
  
PERGUNTA- Então tu achas que a questão afetiva , ela move um bom trabalho em sala de 
aula? o relacionamento afetivo de uma forma saudável, isso move o trabalho em sala de aula, 
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tu vês isso assim ou não, isso tem a ver com o desenvolvimento de um bom trabalho em sala 
de aula? 
RESPOSTA- Isso tem a ver, a sensibilidade do professor, ela aproxima o aluno. Quando ele [o 
aluno] entende que o professor gosta de arte e o professor trabalha aquilo com carinho, ele 
passa a também respeitar a idéia do professor. É difícil você trabalhar com uma criança 
portadora de necessidade, por exemplo, um cadeirante, como é o caso aqui do Benvinda 
(escola que essa professora atua), você trabalha com ele no gestual, mas mesmo com um olhar 
ele pode estar estabelecendo toda uma encenação, dar para você criar um personagem, mesmo 
com uma criança que tenha tantas dificuldades, então esse lado de você demonstrar essa 
afetividade também contribui muito. 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA COM O PROFESSOR “C” 
 
PERGUNTA- Por que a formação continuada oferecida pelo Arte na Escola é importante para os 
professores? 
RESPOSTA- Porque o curso, a nossa formação não é uma coisa que pare por ali quando acaba o 
curso, então a questão da formação continuada é justamente essa busca do professor estar 
procurando se interar e procurar novas possibilidades de ensino de transmissão de conhecimento 
para os alunos. A formação continuada e a importância dela é fundamental nesse aspecto, porque 
ela faz com que o professor não fique no modo instanque, o professor sempre esteja procurando 
algo novo para poder melhorar a sua pedagogia, a sua relação com os alunos também. 
 
PERGUNTA- A formação continuada oferecida pelo Arte na Escola é interessante? 
RESPOSTA- Dependendo do ponto de vista que a gente olha a do Arte na Escola pode ser 
interessante, porque o Arte na Escola oferece oficinas para os professores, ele oferece também a 
questão da videoteca e a videoteca não deixa de ser uma formação continuada porque o professor 
está ali resgatando os vídeos, ele está tendo contato com coisas relacionadas com a arte, então ele 
está fazendo a manutenção daquele conhecimento dele e também aprimorando, apreendendo 
coisas novas, isso vai possibilitar para ele novas idéias, novas idéias de aula, de mecanismos. 
 
PERGUNTA- Das Formações Continuadas que já participaste no Arte na Escola qual delas mais 
te marcou? Qual delas foi mais interessante em termos de conteúdo, aspectos teóricos e práticos? 
RESPOSTA- Bom, das Formações do Arte na Escola a mais interessante que eu achei foi os 
Seminários que aconteceram no Museu, em módulos que tinha os seguinte tema: Re-descobrindo 
o Prazer de Ensinar, então nesse seminário era interessante porque a gente entraria em contato 
também com pessoas de fora do Estado, vinham pessoas de outros Estados, outros educadores, 
artistas e aí a gente tinha esta troca de experiência e conseguia observar como estava acontecendo 
a questão da educação em relação a arte no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro em outros 
Estados, então isso fazia com que a gente repensasse a nossa própria metodologia, não que nós 
fôssemos copiar o que está acontecendo em uma outra realidade, mas que a gente poderia 
aproveitar o que de bom acontece lá para poder usar na nossa própria proposta de ensino. 
 
PERGUNTA- Em relação aos assuntos abordados nas formações, eles contribuem para o 
desenvolvimento das práticas educativas em sala de aula? 
RESPOSTA- Concordo que contribuem sim, os assuntos abordados na Formação Arte na Escola, 
quem fazia a elaboração ficava preocupado com a questão da atualidade, o que estava 
acontecendo atualmente na questão social. 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA COM A PROFESSORA “D” 
 
PERGUNTA- Gostaria que colocasses um pouco da tua experiência enquanto coordenadora 
do Arte na Escola, por que fostes para lá, em que época e quanto tempo passaste no Arte na 
Escola. 
RESPOSTA-Fui para lá por que eu era professora substituta na UFPA na cadeira de formas de 
expressões e comunicações artísticas e teatro e lá eu que já era amiga do professor Alexandre 
há muitos anos e quando ele foi para o Arte na Escola ai ele me chamou para que integrasse o 
grupo e eu não era uma coordenadora eu era o que ele próprio costumava chamar de assessora 
pedagógica minha função era uma assessoria pedagógica para os bolsistas, era em cima disso, 
isso em final de 1995 que foi quando eu comecei a trabalhar com o Alexandre [Silva dos 
Santos Filho]. 
 
PERGUNTA- E passaste quanto tempo trabalhando no Projeto Arte na Escola? 
RESPOSTA-Dois anos em 1996, 1997 em 1998 eu fiz concurso para efetivo do NPI. Ai eu 
ainda fiquei um pouco com ele , mas depois não pude mais ficar porque a carga horária não 
permitiu e a distância, aí eu fiquei impossibilitada. 
 
PERGUNTA- Como e que foi para ti participar do Arte na Escola como assessora 
RESPOSTA- No primeiro instante eu peguei, não para assessorar pedagogicamente, mas eu 
peguei para buscar conhecimento. Eu não fui para a assessoria. Tanto que eu nem sabia nem 
por onde ia uma assessoria pedagógica. Então eu fui buscar conhecer primeiro o que era o 
Arte na Escola. Quando falavam de imagem fixa, imagem móvel, eu dizia: o que será isso de 
imagem? Ai eu fui conhecer todo o acervo que tinha, comecei a me identificar com alguns 
artistas plásticos que se envolviam mais com a obra de arte, ai eu já fazia relação com a 
performance inconscientemente e quando eu fui me dar conta, eu já estava me envolvendo 
com essa assessoria, com os estudantes, ela não aconteceu assim, fui chamada porque eu ia 
desenvolver um trabalho, ela aconteceu como quase tudo que acontece na minha vida. A gente 
não se via à muito tempo, eu e o Alixa, e a gente se encontrou naquele momento e 
conversávamos muito, porque a gente já estudou a muito tempo antes pintura, na década de 
70. A gente entrou para a Secretaria de Educação, o que até ajudou. Eu, Aragão e Ana Del 
Tabor. Ele reunia no sábado de tarde e fazendo experiência com o outro de relaxamento. 
Então a gente pegava [estudava] Dewey e Lowelfeld então foram dois autores que a gente já 
conhecia de começar junto. Foram momentos que eu fui buscar para a minha assessoria ela se 
dava especificamente na área do teatro, que ficava com as outras áreas das artes visuais era o 
Alixa e eu não me comprometia com as áreas de artes visuais, então eu recorri ao teatro que 
era o que eu gostava. Que eu havia acabado a especialização e ai, eu estava ávida por explorar 
esses conceitos que eu havia descoberto, comecei a trabalhar esses alunos, acrescentando com 
eles essa visão do teatro, a gente trabalhava com as fitas. A gente pega, por exemplo, eu 
peguei muito material de vários cursos que eu dava para a formação de professores, eu 
pegava, por exemplo, obras de artes, a imagem fixa e levava e trabalhava com a expressão 
corporal. Eu comecei a tentar fazer essa relação porque não tinha nada que me dissesse. Eu 
podia e não podia, porque era ligado só as artes visuais, eu comecei a ver e achar o que eu 
podia  pegar ali e transformar, eu pegava o vídeo, a imagem móvel, e começava a ler aquela 
imagem primeiro, depois eu levava para a sala de aula com os professores de formação, que 
eram os professores de educação especial. Ai voltava e em cima daquele vídeo, eu virava 
aquilo para se transformar na linguagem que eu queria, que era o teatro.  
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PERGUNTA- Podemos então dizer que o Pólo Arte na escola, aqui em Belém, atuou também 
na área do teatro? 
RESPOSTA-Sim, na área do teatro, tanto que a minha dissertação de mestrado agora, se 
reporta a esse tempo e faz referência a isso e traz esse embasamento que foi construído com a 
pesquisa atual. 
 
PERGUNTA- Em relação à formação continuada. Ela é importante para o desenvolvimento de 
práticas educativas significativas em sala de aula? O que o Arte na Escola vem fazendo tem 
importância? Tem valor para o professor? No período que tu atuaste no Arte na Escola, tu 
tiveste algum retorno por parte dos professores que participaram da formação continuada? 

RESPOSTA-Ah! Ela começou comigo, não só comigo, mas com o Alixa e os bolsistas. Eu 
acabava aprendendo a ver, eu começava a entender essa linguagem que eu era formada, em 
Artes Visuais, a Educação Artística nas artes plásticas. Isso aí já começava a fortalecer em 
mim essa educação continuada, por isso foi tão importante. Extremamente importante. Então 
eu fiz em mim e eu vi os resultados não só em mim, com os professores, mas com os bolsistas, 
como foi o caso do Edson Ney da Paixão, que foi trabalhar na escola que eu trabalho como 
professor substituto e lá ele mostrou que importância teve a formação que ele recebeu do Arte 
na Escola, a nível de conhecimento teórico e prático.  
 
PERGUNTA- Então tu concordas que a teoria é importante assim como a prática? 

RESPOSTA-Sim, isso é fundamental. Não dá para se trabalhar somente a teoria ou só a 
prática, elas têm que vir juntas, lado a lado, não é nem paralelo que paralelo fica distante. Ou 
ela vem antes dessa contextualização, desse conhecimento que a gente vai adquirindo ou 
depois, mas elas têm que caminhar juntas. A gente não consegue avançar, a gente vai ficar o 
tempo todo no fazer, eu vejo por mim, eu ficaria o tempo todo no fazer. E eu tive essa 
dificuldade quando eu tive que escrever, sistematizar a prática, aí eu tive a impressão de que 
eu não sabia porque, eu não sabia. Eu nunca tinha experienciado teoria e prática, eu nunca 
tinha sistematizado a minha prática. Nunca tinha produzido textos a partir daquela prática. 
Aliado a essa pergunta foi fantástico descobrir isso, queria ter descoberto isso antes. Nunca 
ninguém te diz isso. Nunca ninguém te diz: sistematiza tua prática. O que é sistematizar? 
Nunca ninguém te diz: escreve a tua prática, a tua experiência.  

 

PERGUNTA- Em relação aos materiais, que são desponibilizados, quais ou qual deles tu 
achas mais interessantes, o vídeo, a imagem fixa, a bibliografia... De que forma o Arte na 
Escola poderia contribuir de forma mais efetiva com o trabalho do professor? 

RESPOSTA-Até hoje a imagem fixa, para mim tem uma força muito grande, para essa peça 
da minha dissertação, para eu fazer um trabalho de performance, como eu não tinha material, 
eu fui buscar nas artes visuais. Peguei duas imagens fixas para começar um trabalho de 
performance, eu trabalhei em cima desse conteúdo. Então eu fui primeiro mostrar para eles o 
que é considerado na plástica, como uma performance. Para mim a imagem fixa tem uma 
força muito grande, não sei por quê. A gente pode ampliar e a televisão não, o vídeo para mim 
é uma coisa muito pequenininha, eu gosto do cinema eu ainda vou muito ao cinema, o cinema 
me fascina, eu entro no cinema eu contraceno. A catarse é perfeita. Por causa do ambiente que 
ele me provoca. A fita, o vídeo, ele não me provocou tanto impacto quanto me provoca uma 
imagem fixa. Tanto que na imagem fixa ela me cativa, ela me agrada, ela me fascina mesmo. 
Qualquer coisa parou, ela é grande, então eu já estou olhando. Então eu utilizei muito a 
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imagem fixa, muito, durante toda a formação continuada com os professores que sempre eu 
trabalhava. Eu utilizava muito a imagem fixa de coleções, explorava a imagem e isso 
logicamente, a imagem, eu fui mostrar para eles. 

PERGUNTA- Quanto ao acervo temos uma grande quantidade de fitas de video, de imagens 
fixas e nos temos percebido que esses professores não tem tido acesso com freqüência a esses 
materiais. A que tu atribuis isso? 

RESPOSTA- Eu acho que está faltando uma política de mobilização e incentivo. Eu acho que 
falava muito aqui em Belém. A gente fica muito solto. Por exemplo, nos somos do NPI 
(Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará) e nós não temos vínculo com a 
universidade, não temos vínculos proveitosos, a Universidade só nos procura quando é tempo 
de eleição. Agente não vai lá, mas ela também não vem até nós. Então, por essa relação entre 
os dois, pai e filho, universidade e NPI, então eu já vejo essa dificuldade muito grande, 
imagina uma outra escola mais distante que o  professor que tem que se locomover pra lá. Eu 
acho que está precisando de uma reformulação de ataque, como é que a gente pode atacar esse 
professor, qual é a forma mais prática de se chegar a ele. Qual é a forma mais prática de se 
chegar a esse professor? Ou de ele se chegar a nós. 

 

PERGUNTA- Terias alguma sugestão? 

RESPOSTA-Eu acho, eu achei muito interessante, eu fui lá na Secretaria de Educação, e lá 
eles distribuíram textos e nesses textos estavam imagens fixas e entregaram esse material todo 
em lâmina para retroprojetor, mas só para professor de português. Eu ganhei um de uma 
professora de arte, foi um material fantástico. Entregaram esse material todo em lâmina, só 
que esse trabalho, foi entregue só para o professor de português, eu peguei. 

 

PERGUNTA- Como tu achas, tu percebes a universidade como a responsável pela formação 
continuada? 

RESPOSTA-Quanto ao acervo, muitas das leituras que fiz, foi por conta das leituras que fiz 
por conta do acervo do Arte na Escola e a gente também contribuía com esse acervo. Eu doei 
muitos livros e catálogos. Eu ia por conta do Estado em exposições, bienais, então eu 
comprava os catálogos, voltava e deixava no Arte na Escola. Lá tinha muitos livros que eu 
conheci através do Arte na Escola.  

 

PERGUNTA- Tu vês a localização do Arte na Escola no campus do Guamá, isso se torna um 
empecilho para o acesso do professor? 

RESPOSTA-Eu acho que sim. A própria Universidade, ao longo de sua existência, por mais 
que ela tenha rompido os muros com a invasão e tal mais ela continua fechada. Quem fala isso 
legal é o Focault. Sabe aquela sentinela? A gente ainda tem a impressão de que aquilo é muito 
difícil de transpor, a comunidade transpõe os muros para resolver os problemas de saúde mas 
ela não alcança toda a universidade. O professor que está fora, esse distanciamento, ele foi 
construído, ele não conseguiu romper, ainda não teve ninguém que dissesse assim: tem o 
muro, mas não tem muro. È um muro invisível, é uma camada que esta ali mas você não 
consegue transpor. Michel Ener, é o Michel Ener que fala, o escritor alemão que diz, “O 
espelho no espelho” no labirinto da Editora Marco Zero, ele fala, ele tem um personagem que 
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é uma menina, ele diz que existem três paredes para a gente alcançar a felicidade, uma é de 
pedra, a outra de papel seda, e agente que escolhe... Então eu acho que não é só a 
Universidade mais o professor,  tem que haver um imã, alguma coisa que aproxime a 
Universidade, o pólo Arte na Escola. Eu não sei se ele saindo de lá ele teria, se ele fosse pro 
NPI, por exemplo, pegasse uma sala no NPI e trabalhasse no NPI e tivesse lá, eu não sei se 
isso seria um avanço, eu acho que seria, no NPI, por exemplo, temos 07 professores de arte 
efetivos. Eu acho que se ele se deslocasse, se ele saísse ele ampliava o grupo de trabalho 
porque ele imporia, não a ferro e fogo, mas ele dava a possibilidade de ter mais 09 que teriam 
obrigatoriamente de conhecer esse material. Daí, eu acho que esse grupo, que já não seria 
mais 08, seriam 10, 12 e esse grupo ampliaria esse grupo de discussões para o NPI, e aí traria 
o professor para eventos do NPI, e nós seríamos células reprodutoras. Nos mostraríamos o 
nosso trabalho. Que é o que eu vou fazer agora com a minha dissertação eu vou buscando isso 
aí, eu vou estar mostrando o que eu aprendi, de uma trajetória construída que não são só de 
seis anos, tem coisa que foi construída lá adiante, tem coisa que foi construída desde que eu 
nasci, que vem comigo. E a minha resposta que dou é de apresentar a minha defesa na minha 
instituição, mostrando o que foi que eu aprendi lá com esse tempo e se as nossas colegas 
forem assistir, fantástico! Porque um dos pontos que eu digo, que são perdas, é que a gente 
não tem um plano de trabalho unificado, o grupo da manhã, faz o seu plano, a outra faz o dela 
e não tem assim um vínculo que assegure a interdisciplinaridade. 

 

PERGUNTA- Como tu vês o papel da Universidade junto a formação continuada de 
professores, de um modo geral e mais especificamente ao professor de arte? 

RESPOSTA-Aqui eu vou tocar em uma coisa que é muito melindrosa porque eu não vejo, 
quando a gente quer, a gente tá fazendo. Como nós tivemos uma oportunidade muito grande 
agora, o próprio NPI deu muita possibilidade da gente ir buscar especialização, mestrados e 
doutorados. Mas quando eu estudei, quando fiz Artes Plásticas, eu vi que os professores de 
artes plásticas não tinham uma formação continuada. Eles trabalhavam todos os anos os 
mesmos planejamentos, tanto que se a gente repetisse a matéria, sabia que o cara ia pedir tal 
material, que o outro ia pedir uma tela assim e assim, que o outro ia passar uma prova igual a 
última prova, era igual ao meu tempo de colégio. Ela ainda tinha aquele plano de aula, aquela 
ficha amarelada. Eu senti muito [a falta] dessa formação continuada do professor 
universitário, ele não buscou. A maioria lá não buscou. Alguns ficaram, outros que avançaram 
foram buscar seus mestrados, alguns avançaram mais ainda, foram buscar seus doutorados. Os 
outros, apesar da Universidade [dar] toda a condição que o Estado não dá, porque que ele [o 
Estado] te exige 240 horas, como eu trabalhava no Estado, [e lá] o professor trabalha de 
manhã, intermediário e a tarde. Então não tem condição de tu saíres de uma escola, tu 
trabalhas de segunda a quinta-feira, que era como eu trabalhava, na quinta-feira eu trabalhava 
só pela manhã e de tarde eu já não trabalhava e eu ficava aliviada. Eu chegava a pegar 27 
turmas para poder ter o dinheiro para poder sobreviver, então eu acho que... a gente não tinha 
nem no Estado nem na Prefeitura, a gente não tem condição dessa formação continuada, pra 
gente sair da escola tu tens que ter alguém par te substituir, a universidade não, tu tens a 
possibilidade grande de ir buscar essa formação, tu tens carga horária pra reunião, pra estudo, 
eu acho que foi um desperdício muito grande de tempo de não terem aproveitado, de não 
terem investido na sua formação continuada, porque se assim o fosse, nós já teríamos um 
corpo docente de professores [qualificados] e já teríamos um curso de especialização e de 
mestrado em Arte pelos professores do Pará e não necessitaria nós sairmos do nosso Estado 
para fazer um curso de mestrado, termos tido que esperar tanto tempo e com muita dificuldade 
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nos saímos para fazer o curso, já velhos, quase senil para fazer as coisas. Porque a 
possibilidade que eu tive e que estou tendo agora, eu aproveitei. Pintou a possibilidade de 
fazer especialização, eu fiz, pintou o mestrado, eu fiz. Eu fui buscar. Posso me aposentar mais 
eu vou. 

 

PERGUNTA- Em relação a cursos de curta duração? 

RESPOSTA-Eu me ressinto também disso. Não chega pra nós que somos da Federal, do NPI, 
não chegam informações. Necessita ter uma assessoria de imprensa. Por exemplo, eu fiz um 
trabalho que foi a público, durante dois anos, e que eu não tive como divulgar esse trabalho. A 
universidade tem muita gente mais você não sabe a quem recorrer. Se a divulgação ocorresse 
pela universidade ela ampliaria esse leque de possibilidade. O outro professor que ta fora 
desse contexto, ele poderia ficar interessado em saber. Só quem sabe dessa experiência são os 
meus colegas que fizeram, saiu na impressa, mas só quem lê o jornal sabe sobre o trabalho da 
professora Guerradt, com jogos populares. A doença está em romper, sair do prédio e ir buscar 
recursos. A gente tem obrigação de fazer pesquisa, de fazer extensão, de fazer. Fazer ensino 
de qualidade, não é só fazer leitura e releitura. Não é só ficar nisso. Ensinar para o menino 
sobre Pablo Picasso. Como é que o menino vai fazer a des-construção de uma forma se ele 
não sabe nem fazer a forma? Como a gente quer que o menino des-construa a forma se ele não 
sabe nem fazer o olho ainda? Ele não tem conhecimento e para quê ele vai fazer isso? Qual é o 
objetivo disso, o que isso vai interessar para ele? Que isso interessa para o menino de 6º serie, 
de 7º? Que outras possibilidades, a gente teria, eu vejo muita possibilidade de tentar abarcar 
coisas mais próximas das séries iniciais, ver construído e a partir da quinta, ampliar essa 
possibilidade que esse aluno que é o filho do funcionário público, dificilmente ele sai da 
escola. Só quando o pai dele tem muito dinheiro, mas com o tempo ele acaba voltando e vai 
ter que ir lá fora. Então como é que esse aluno pode ampliar seu conhecimento se as coisas se 
apresentam estanques? As crianças do jardim constroem conhecimento, elas pintam o sete e o 
que é que eu posso tirar daí desse conhecimento construído? O que é que eu posso construir 
com ele? Porque a criança do jardim constrói conhecimento. Eu provo na minha dissertação, 
que não é tese de doutorado, mas eu provo na dissertação que o aluno que passou comigo 
agora esse ano, ele passou comigo no jardim, fez teatro comigo, que discutia os elementos do 
teatro comigo, que conhecia sem eu precisar falar com ele. Eu perguntei para minha turma 
esse ano: vocês sabem o que é o pano de boca? Eu acreditei que eles sabiam na minha santa 
ignorância... e aí o meu aluno disse: é aquele que a gente limpa a boca! E ai eu mostrei o que 
era o pano de boca. Então eu vejo por ai. Quando meu aluno chega comigo ele lembra do 
texto que foi trabalhado.  
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APÊNDICE E - ENTREVISTA COM A PROFESSORA “E” 
 
PERGUNTA- Como tu vês a formação continuada? Tu achas que ela é importante? 
RESPOSTA- Sem dúvida. Ela é muito importante para qualquer professor. Principalmente a 
do professor de arte.  
 
PERGUNTA- E a formação continuada oferecida pelo Arte na Escola? 
RESPOSTA-Apenas uma, que eu participei, é que eu não gostei. Eu acho que eu já participei 
de todas as formações do Arte na Escola. E se faltou talvez alguma que eu não tenha podido 
participar. Todas as formações são importantes, a gente consegue colocar na prática. Levar 
para a sala de aula.  
 
PERGUNTA- Tens alguma delas que tu gostaria de ressaltar? 
RESPOSTA-Sim. Eu me lembro daquela no museu de arte de Belém e os professores do 
município participaram e receberam o Arte Br. E tivemos uma formação de dois dias. No 
primeiro dia a gente assistiu uma fita que falava sobre o Arte Br. Teve um historiador que deu 
uma palestra, que falou sobre a multiculturalidade, cultura de uma maneira em geral, e são 
coisas interessantes. Coisas que a gente pode estar fazendo um paralelo com a escola, a sala de 
aula. E depois também como é que a gente podia trabalhar o material com seus alunos. Não 
que eles tivessem dito que a gente tem que trabalhar assim, mas dando sugestões, propostas de 
como trabalhar o material com seus alunos. Não significa que tu tens que trabalhar daquele 
jeito, mas foi como uma proposta. Onde nós também fizemos propostas de como utilizar esse 
material em sala de aula. Nesse evento eu fiz um relato de experiência. Eu sempre utilizo o 
material Arte na Escola. Eu utilizo fitas, pranchas, já utilizei várias vezes e sempre tem bons 
resultados. Eu levo o material para a escola, fixo no quadro, a gente faz leitura da obra de arte. 
E que também eu faço uma inter-relação com outros assuntos, eu faço perguntas e eles mesmo 
me fazem. Faço debate. A gente vê que a aula se torna mais interessante pelo fato deles 
estarem em relação com a obra... Com a obra não, com a reprodução dela. Vendo a 
reprodução da obra. Melhor ainda é quando a gente consegue levar eles ao museu. Eu digo 
que ai conclui tudo. Que eles tem a aula na escola onde eles têm a oportunidade de ver a 
reprodução de uma obra de arte, mas eles não tem a oportunidade... Foi isso que aconteceu 
com uma outra que tem lá no Museu de Arte de Belém, o MABE, a Zero Dólar, Zero 
Cruzeiro. Eu até tenho as fotografias desse trabalho. Eu fiz também uma relação com a obra 
da Festa de Iemanjá, do Portinari, com a obra de Luis Braga, Bonecos de Mirití, e eu gostei. 
Por causa do Círio de Nazaré. Só que ai, eu cheguei a levá-los ao museu, e eles tiveram a 
oportunidade de ver pessoalmente a obra do Luis Braga e o Zero Dólar e o Zero Cruzeiro. 
Agora nem todas as turmas a gente leva ao museu, a gente tem que fazer uma seleção... Não 
dá para levar todo mundo, o próprio espaço do museu é difícil de atender mais de trinta 
alunos.  
 
PERGUNTA- Quanto aos momentos teóricos e práticos organizados pelo Arte na Escola. Isso 
é importante?  
RESPOSTA- O ano passado nós tivemos uma oficina, muito boa por sinal.... onde nós 
aprendemos a fazer tinta nanquim de pó xadrez. Eu nunca tinha feito, aprendi fazer lá. 
Colheita de material. Fazer um estudo do material e eu levo isso para a prática. Isso só vem a 
reforçar a nossa prática, eu levo para a sala de aula. Tudo aquilo que eu aprendo nessas 
formações que o Arte na Escola nos proporciona aprender, eu levo para meus alunos. Agora é 
claro, muitas vezes eu não consigo colocar em prática com todos. Se for pegar e falar da 
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quantidade de alunos que eu tenho... Muitas vezes eu elejo uma turma para fazer um 
determinado trabalho e naquela turma eu consigo fazer. E eu gosto de fazer assim como um 
processo mesmo e as vezes a gente até consegue fazer assim, tipo um projeto mesmo. Vai 
fazendo e vai vendo que surte efeito 
 
PERGUNTA- Dentro da questão teórico e prático. Tu vês como importante tratar das questões 
teóricas e práticas?  
RESPOSTA-Olha isso depende da proposta do curso. Se o curso propõe uma parte teórica e 
outra prática. Porque a parte teórica também é importante para o professor. No ano que 
passou, eu participei do evento currículo e formação continuada de professores, que tinha 
teoria e prática e eu participei dessa formação em momentos teóricos e práticos. Isso é 
importante, muitas vezes o professor não tem tempo, nem prática. O professor trabalha com 
aluno, trabalha até 300 horas, em várias escolas, duas, três escolas. É como eu te disse muitas 
vezes tu queres desenvolver um trabalho e tens que eleger uma turma ou duas turmas, e ai, tu 
não consegues trabalhar com todos os alunos. Muitas vezes tu consegues trabalhar com uma 
determinada escola. Não se pode trabalhar com todos os alunos, infelizmente. Tu precisa estar 
dedicada a esse trabalho. E às vezes até eu me sinto culpada porque se tem que dar prioridade 
para aquilo, muitas vezes as outras turmas acabam ficando um pouco prejudicadas, porque não 
se consegue fazer aquele trabalho. A teoria é tão importante quanto a prática. Se o professor 
trabalha com música, por exemplo, ele toca algum instrumento. E esse é o tempo que você 
tem para estar aprimorando a prática e aproveitando o tempo para estar produzindo. Nós 
somos liberados para participar de tais formações, então é um tempo que se tem para isso.  
 
PERGUNTA- Tu achas que os materiais do Arte na Escola atendem as tuas necessidades 
como professora de Arte? 
RESPOSTA- Tem atendido sim, porque é um material que a gente pode carregar, levar para 
escola. É um material prático que eu uso, levo para escola, às vezes eu deixo lá. Tem também 
a questão da fita, sendo que ela é mais difícil, porque eu trabalho em escola longe, distante do 
Pólo. Quando eu utilizo a fita, já é um trabalho muito específico, que eu vou ter que dispor de 
um tempo para eu ir lá, locar a fita para mostrar para os meus alunos. É como eu te disse a 
questão do tempo, você quase não tem. Se o Pólo fosse [localizado] em um local mais central 
seria melhor. 
 
 
PERGUNTA- Então se o pólo fosse em um lugar mais central seria melhor? 
RESPOSTA-Sim seria melhor. Com certeza. Se ele estivesse em um local mais central seria 
mais fácil, ir lá na federal é mais complicado. Quando eu vou trabalhar com a fita, eu me 
programo para ir lá. E também é ruim quando a gente vai lá e está fechado. Eu tenho ido e não 
tenho encontrado gente lá. Seria interessante divulgar o Arte na Escola. Divulgar o Pólo. Tem 
muitos que não sabem da existência do Arte na Escola.  
 
PERGUNTA- Com certeza? 
RESPOSTA- Com certeza, até porque eu trabalho só para cá. Eu trabalho em duas escolas em 
Ananindeua e uma na rodovia BR. O Pólo fica lá na UFPA...quer dizer, se trouxesse para a 
Almirante Barroso, no caminho para a BR já dava para passar lá, já dava para pegar a fita em 
um horário como por exemplo meio-dia. Seria mais fácil do que se eu fosse para a Federal. 
Quando eu vou trabalhar com a fita, quando eu penso...”Ah! isso aqui dá para trabalhar com a 
fita do Arte na Escola”, eu tenho que programar todo um tempo para eu ir lá pegar a fita. Eu 
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costumo ligar para lá, porque eu já cansei, de umas três ou quatro vezes, chegar lá e está 
fechado e não conseguir locar a fita. Isso é ruim porque você se desloca para lá...e agora? Aí 
tu perdeste o teu tempo indo lá. É ruim, acho que se pudesse.eu não sei como é a questão de lá 
do Arte na Escola, como é que funciona lá e tudo. Aquela vez que tu me disseste que sempre 
tem alguém lá de tarde, ai eu parei de ir de manhã e comecei ir de tarde. Mesmo assim, nos 
últimos tempos que eu tenho ido lá de tarde, estava fechado. 
 
PERGUNTA- É mesmo? 
RESPOSTA- É, eu pensei até que tu estivesses de recesso ou de licença, alguma coisa, porque 
depois tu me falaste que tu estavas no teu curso... 
 
PERGUNTA- Mas ficava uma pessoa das 14 às 17 horas... 
RESPOSTA-Eu me lembro que eu fui lá, era uma quinta-feira, e estava completamente 
fechado... 
 
PERGUNTA- Agora estamos com dois bolsistas no período da manhã. 
RESPOSTA-Eu não sabia! 
 
PERGUNTA- Pois é, precisamos colocar uma notinha... 
RESPOSTA-Essa divulgação é muito importante, porque tem muitos colegas que não sabem 
que tem o Arte na Escola, que empresta material, que é gratuito, que tem o Prêmio...tem 
muitos colegas que não conhecem. Eu sou uma pessoa que sempre procuro falar para os meus 
colegas: ”Olha gente vamos participar...!”. eu recebo pelos meus e-mails os boletins e sempre 
a propaganda do Prêmio e eu encaminho para os colegas, procurando divulgar. Às vezes a 
gente não faz as coisas, ou deixa de fazer, porque a gente não sabe que existe. A mesma coisa 
o Pólo, tem muitos colegas que sabem, mas também não usam, mas tem muitos que querem 
usar mas não sabem que tem. Eu acho que a questão da divulgação é importante sim.   
 
PERGUNTA- Nós estamos preocupados com isso! 
RESPOSTA-Eu não posso voltar para aquela questão dos cursos oferecidos pelo Arte na 
Escola, teoria e prática, pois acho que eu nem consegui terminar de falar...Acho de depende 
muito da proposta do curso e da proposta dos professores. A prática é importante quanto a 
questão da teoria, porque o professor também gosta de praticar Arte. Geralmente ele pratica, é 
muito difícil encontrar um professor que não pratica. Se ele trabalha com música, muitas 
vezes ele toca violão, toca um instrumento musical. E você sabe, quando um professor está 
atuando, essa questão da falta de tempo...e quando tem a formação você é liberado do seu 
trabalho, então tu vais participar da formação. É um tempo que tu tens para estar praticando, 
para estar fazendo também, para estar aprimorando a sua prática. Na questão da teoria é claro, 
é importante, porque tu vais estar pensando, vais estar analisando todas essas questões 
relacionadas à educação, esse processo de aprendizagem, a produção do conhecimento. Então, 
tanto prática quanto teoria é importante. Agora se a formação...”Ah! Essa aqui é mais 
teórica...”, acho que isso aí vai depender muito da proposta que o próprio curso tem para o 
professor. Se a questão é mais teórica, então vamos discutir mais a teoria. Se relacionar com a 
prática, então vamos discutir teoria e prática. Também tem a questão só da prática. Então, isso 
depende muito da proposta que o curso tem para o professor. 
 
PERGUNTA- Em relação a tua formação inicial de graduação, tu te vales dela na sala de 
aula? 
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RESPOSTA- Nem tudo não é, nem tudo! 
 
PERGUNTA- Ela te formou para atuar “Professor de Arte”, na realidade com que tu atuas? 
RESPOSTA-Assim como tu estás colocando não! Eu não vou te dizer que o que eu aprendi na 
Universidade seja jogado, porque muita coisa que eu vi na universidade serviu sim para minha 
prática, mas não foi tudo, muita coisa eu já até esqueci. Eu me lembro que eu tinha aula de 
desenho topográfico e eu não sei até hoje para que serviu aquilo. Mas em compensação tive 
outras disciplinas que contribuíram muito para a minha formação, como História da Arte, que 
hoje me ajuda, ainda continua na minha memória. Também a Didática, a Prática de 
Ensino...Agora nem tudo, nós fizemos Desenho Arquitetônico, que não tem muita coisa a ver, 
talvez tirando uma coisa ou outra do desenho em si, dá para aproveitar alguma coisa. Em geral 
que tinha a ver com a minha formação como professor, não! 
 
PERGUNTA- Em relação à formação continuada que a Universidade vem oferecendo, como 
tu vês? 
RESPOSTA-Em relação ao Pólo? 
 
PERGUNTA- É. Porque o Arte na Escola é a universidade, uma parceria que o Instituto Arte 
na Escola mantêm com a universidade. Tu vês como uma função da Universidade a formação 
continuada? É papel da Universidade? 
RESPOSTA-Sandra, eu acho que a Universidade tem um papel sim, e esse papel é social. É 
importante essa questão da formação e da formação continuada, eu acho que não vejo as duas 
coisas separadas. Agora, essa formação continuada não é uma função só da Universidade, mas 
acho que a Universidade também tem essa função. 
 
PERGUNTA- Se não é só função da Universidade, de quem mais é? 
RESPOSTA-Das Secretarias de Educação, do governo. É uma função que tem de ser exercida 
pelos órgãos do governo. Eu sei que a Universidade também faz parte, mas só que ela está 
muito distante. Eu acho que ela tem que se aproximar mais da comunidade, por isso que eu 
acho que ela também tem esse papel, a formação inicial e a continuada. Dar suporte teórico-
prático para as pessoas que ela está formando em nível de graduação. Tanto que onde a gente 
procura as especializações? Acho que as especializações não deixam de ser uma formação 
continuada, assim como um mestrado, um doutorado, isso continua sendo a tua formação. 
Então isso é uma função da Universidade? É. 
 
PERGUNTA- Essa formação continuada para professores de Arte. Tu achas que a 
Universidade vem cumprindo esse papel? 
RESPOSTA-Pouco em relação ao que poderia estar oferecendo. Bem pouco, poderia ser bem 
mais rico, poderia ser maior, poderia ter uma proposta mais constante. Agora acho que, do ano 
passado para cá, que se tem especialização específica na área de Arte. E quanto tempo tem a 
graduação de arte na Universidade? Eu acho que até já teria de ter um curso de mestrado, e 
não tem. Eu acho que já teria condições de ter. Então é por isso que eu vejo assim a graduação 
em Arte ainda deixa muito a desejar, nesse sentido de dar um prosseguimento para essa 
formação maior, mais especifica. Tu queres estudar, aí tu tens que procurar fora, porque aqui 
em Belém não tem. E só tem uma que é a Universidade Federal do Pará, a Universidade do 
Estado do Pará - UEPA tem curso de graduação, a Universidade da Amazônia - UNAMA tem 
curso de graduação. A UNAMA até então tinha uma especialização, não sei se ainda tem, que 
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era Historia e Memórias...tinha não é? E a UEPA? Não conheço especialização em Artes, é 
mais no campo da música... 
 
PERGUNTA- Em relação as atividades que o Arte na Escola vem desenvolvendo. Como é 
que tu vês isso? 
RESPOSTA-As atividades que participei? 
PERGUNTA- Dentro dessa mesma linha da pergunta anterior da formação continuada da 
universidade. Como é que tu vês as atividades do Arte na Escola em termos de formação 
continuada? Elas atendem as tuas expectativas? Como tu achas que essas atividades deveria 
acontecer para trazer maior benefício para a comunidade, os professores de Arte? 
RESPOSTA-Eu acho que o Arte na Escola esteja devendo uma formação onde haja mais 
relatos de experiência entre os professores. Eu já percebi que há a necessidade disso. Eu 
mesma já fiz relatos de experiências, mas eu acho que é pouco, são poucos os professores que 
fazem. Eu acho que, de repente, se houvesse um encontro em que a gente pudesse estar 
fazendo esta troca, esses relatos...”o professor X, trabalha na escola Y e desenvolve um 
trabalho assim”. Então ele está fazendo, desenvolve esse trabalho dele e a gente está 
aprendendo também, porque a gente está trocando informações. Então eu acho que está 
faltando, já teve, mas eu acho que ainda é pouco. Por exemplo: eu já fiz um relato, eu me 
lembro, umas colegas também já fizeram. Mas, que tivesse um encontro que fosse tocado 
nisso. Claro poderia ter outros acontecimentos como palestras, um debate com determinado 
tema. Acho que abrisse um espaço maior... Tá me entendendo? 
 
PERGUNTA- Eu estou. 
RESPOSTA-Onde os professores pudessem estar fazendo esses relatos acerca do trabalho em 
que eles desenvolvem na escola. Se pudesse abrir um espaço bem interessante, acho que seria 
bem legal. 
 
PERGUNTA- Indo para a sala de aula, quando tu apresentas uma fita para teus alunos verem, 
ou uma imagem. Como é que tu chamas a atenção do aluno para aquela imagem? 
RESPOSTA-Olha... 
 
PERGUNTA- Porque se tu colocasse a fita lá, ou só a imagem, talvez ele nem prestasse 
atenção. Como é que tu chamas a atenção dele para aquilo? 
RESPOSTA-Geralmente eu apresento, digo que eu vou mostrar para eles, digo para eles 
prestarem atenção, observar e depois eu começo a fazer perguntas e eles começam a olhar 
mesmo e olham e respondem. E eu vou perguntando “vamos analisar essa imagem, o que 
vocês vêem aí?” Aí eles vão falando eu vejo isso, eu vejo aquilo, aquilo outro...A do Portinari, 
“Festa de Iemanjá no leme”, que tem uma concha, eles iam falando, iam perguntando. Eu 
coloquei a imagem lá. A imagem chama a atenção do aluno, você não precisa estar fazendo 
muita coisa para eles estarem falando dela. Quando tu puxas uma prancha e prega ali no 
quadro, a atenção deles já é levada para lá e quando tu começas a perguntar o que vocês estão 
vendo aí? O que parece? Quais as cores que vocês vêem? Geralmente eu relaciono a imagem 
ao assunto que a gente está trabalhando. Se eu estou trabalhando cores, linhas, texturas, então 
eu já encaminho para esse lado. Aí eu vou perguntando e eles vão respondendo. Às vezes 
timidamente dependendo da turma. Eu tenho muitas turmas, tem turma que já são assim mais 
participativas, têm outras que já são mais tímidas. Mas não vejo que eles não estejam vendo 
ou olhando, mas porque eles são mais tímidos para responder. Responde um aqui, outro ali... 
Já tem outros não, um já quer responder daqui, o outro já quer falar dali... Então já tem que 
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organizar a fala deles. Isso aí varia de acordo com cada turma. Tem turmas mais participativas 
e outras menos participativas. 
 
PERGUNTA- Mas, aquela turma que é menos participativa...? 
RESPOSTA-Sim, mas é aí como te falei, não que eles não estejam vendo a imagem, eles estão 
vendo a imagem só que eles não estão...como posso te dizer...eles não participam em termo de 
está falando muito. Eles estão vendo, às vezes eu pergunto...Como se fossem mais tímidos. 
São mais quietos, mas não que não estejam prestando atenção. São poucos os alunos que não 
prestam atenção quando você puxa uma imagem. Até o próprio vídeo mesmo, sempre o que é 
que eu faço? Falo antes, explico. Não só as fitas do Arte na Escola, porque às vezes eu uso até 
filmes de longa metragem. Outro dia eu trabalhei um filme com meus alunos chamado “Moça 
com brincos de pérola”, que coloquei, fiz uma exploração, expliquei...Claro que foram os 
meus alunos do Ensino Médio. Fiz uma apresentação, falei porque eles iam ver aquele filme e 
coloquei a fita. Todos prestaram atenção, todos assistiram, e um filme de longa duração. É 
assim, porque as fitas do Arte na Escola têm... 
 
PERGUNTA- Um tempo mais curto. 
RESPOSTA-É, que facilita mais até, porque nem todo aluno costuma se sentar num banco de 
carteira para ficar vendo um filme de uma hora, duas horas. Por isso que digo que uma fita do 
Arte na Escola até favorece nesse sentido, porque é uma fita de quinze, vinte, trinta 
minutos...E ainda sobra tempo para ta discutindo depois que acaba a fita. O fato de ser de 
curta duração é até melhor, porque você tem quarenta e cinco, noventa minutos de aula, aí 
você passa uma fita de vinte minutos, aí ainda te sobra tempo. Tem algumas fitas no Arte na 
Escola que tem uma duração maior, de uma hora, mas são poucas, geralmente são fitas de 
trinta, vinte 20 minutos. 
 
PERGUNTA- Só para a gente terminar...O que tu queres falar para o Arte na Escola? 
RESPOSTA-Quero falar para ele que continue fazendo as formações, dando essa 
oportunidade para o professor se encontrar, conversar, trocar idéias, se conhecer, ter novos 
conhecimentos. Enfim, acho que é importante que ele continue fazendo, organizando essa 
formação continuada para os professores de Arte.  
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APÊNDICE F - ENTREVISTA COM A PROFESSORA “F” 
 
PERGUNTA- Tu já participaste de alguma atividade de formação continuada promovida pelo 
Arte na Escola? Por quê?  
RESPOSTA-Não. Por não estar informada das atividades promovidas pelo Projeto Arte na 
Escola.  
 
PERGUNTA- Que materiais pedagógicos tu utilizas em sala de aula? Qual a procedência 
desses materiais? 
RESPOSTA-Infelizmente só imagens recolhidas em livros, cartões postais, revistas. 
 
PERGUNTA- Como tu trabalhas a História da Arte? 
RESPOSTA-De modo linear – fazendo ligação da matéria de história com a matéria de 
linguagem visual (cor, linha, perspectiva, etc), fazendo com que o aluno possa identificar 
essas linguagens dentro das imagens de cada período histórico.  
 
PERGUNTA- Teus alunos conhecem artistas regionais? 
RESPOSTA-Infelizmente não. Alguns mal ouviram falar sobre os grandes nomes das artes e 
não conhecem suas obras. 
 
PERGUNTA- Se tu tivesses a oportunidade de participar do Arte na Escola, você participaria? 
Por que ainda não participou? 
RESPOSTA-Se houver disponibilidade de meu tempo, provavelmente sim, por já ter sido 
bolsista no projeto. 
Por ter saído da universidade e ter passado um tempo fora do mercado de trabalho. Estando a 
menos de um ano na ativa novamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

APÊNDICE G - ENTREVISTA COM A PROFESSORA “G” 
 
PERGUNTA- Tu já participaste de alguma atividade de formação continuada promovida pelo 
Arte na Escola? Por quê?  
RESPOSTA-Não devido trabalhar no interior e ficar até certo ponto alienada, sem contato 
com outros professores da minha área de atuação. 
 
PERGUNTA- Que materiais pedagógicos tu utilizas utiliza em sala de aula? Qual a 
procedência desses materiais? 
RESPOSTA-Livros, revistas, jornais, etc 
 
PERGUNTA- Como tu trabalhas a História da Arte? 
RESPOSTA-Trabalho através de livros, vídeos, pesquisa e seminários.  
 
PERGUNTA- Teus alunos conhecem artistas regionais? 
RESPOSTA-Bem pouco, pois agora é que estou procurando leva-los a exposições de arte.  
 
PERGUNTA- Se tu tivesses a oportunidade de participar do Arte na Escola, você participaria? 
Por que ainda não participou? 
RESPOSTA-Sim, pois ainda não fui convidada e devido trabalhar no interior, fico um pouco 
alienada dos acontecimentos da capital. 
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APÊNDICE H - ENTREVISTA COM A PROFESSORA “H” 
 
PERGUNTA- Tu já participaste de alguma atividade de formação continuada promovida pelo 
Arte na Escola? Por quê?  
RESPOSTA-Não, porque eu não tinha conhecimento [do] Arte na Escola. 
 
PERGUNTA- Que materiais pedagógicos tu utilizas utiliza em sala de aula? Qual a 
procedência desses materiais? 
RESPOSTA-Réplicas de obras de arte, livros de arte. São meus ou da escola. 
 
PERGUNTA- Como tu trabalhas a História da Arte? 
RESPOSTA-Uso apostilas, gravuras, tento relacionar com a vida do próprio aluno. 
 
PERGUNTA- -Teus alunos conhecem artistas regionais? 
RESPOSTA-Conhecem 
 
PERGUNTA- Se tu tivesses a oportunidade de participar do Arte na Escola, você participaria? 
Por que ainda não participou? 
RESPOSTA-Sim, eu participaria, eu não tinha conhecimento.  
 
 
 
 
 
 
 
  


