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RESUMO

Na presente pesquisa, busco, a partir da perspectiva fenomenológica, refletir acerca do
ensino de Arte, abarcando concepções sobre currículo, metodologia, avaliação e
formação de professores. A partir da LDB 9.394/96 a Arte foi reconhecida como
disciplina obrigatória no currículo escolar e, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e
Currículo Básico Comum estão diretrizes para este ensino, englobando quatro
linguagens: artes visuais, música, dança e teatro. Entendo tais documentos como um
marco histórico-político importante para o ensino de Arte, mas questiono como estes
têm sido efetivados nas práticas educacionais. Nesse sentido, ao selecionar a Escola
Estadual Dr. Garcia de Lima em São João del-Rei/MG pretendia compreender as
práticas artísticas neste ambiente a partir das perspectivas de duas arte-educadoras da
instituição, mais especificamente, do 9º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, realizei
o acompanhamento das aulas (observação participante) e entrevistas com as arteeducadoras. A partir desse contato, observei que ainda há lacunas entre a legalização e a
prática, como, por exemplo: a priorização de determinadas linguagens artísticas em
detrimento a outras em razão da formação docente específica; e, principalmente, a
desvalorização da Arte no espaço escolar. Assim pude discutir, através da análise
ideográfica e nomotética, questões referentes à polivalência, desvalorização e relação
entre professor-artista-pesquisador, além de outras inquietações das professoras. A
pesquisa bibliográfica apontou autores que puderam auxiliar nessas reflexões como,
Merleau-Ponty (1999), Barbosa (2002), Both (2011), Fusari e Ferraz (2002), Martins
(2002), Bicudo (2011), dentre outros.
Palavras-chave: Arte. Educação. Fenomenologia.

ABSTRACT

In the present research I seek, from the phenomenological perspective, to think about
the Art of teaching, ranging conceptions about curriculum, methodology, evaluation and
teacher training. Since LDB 9.394 / 96 Art was recognized as an essential subject in the
school curriculum and in the National Curriculum Parameters and Common Basic
Curriculum are guidelines for this teaching, comprehending four languages: visual arts,
music, dance and theater. I understand these documents as an important historicalpolitical point for Art of teaching, but I question how they have been made effective in
educational practices. In this sense, when selecting Dr. Garcia de Lima State School in
Sao Joao del-Rei / MG, I intended to understand the artistic practices in this
environment from the perspectives of two art-educators of the institution, specifically,
the 9th year of Elementary Education. For that, I attended the lessons (as participant
observation) and interviewed art educators. From this contact, I observed that there are
still gaps between legalization and practice, such as: the prioritization of certain artistic
languages to the detriment of others due to specific teacher training; and, mainly, the
underestimation of Art at school. Thus I was able to discuss, through ideographic and
nomothetic analysis, questions related to the polyvalence, underestimation and relation
between teacher-artist-researcher, besides other concerns of the teachers. The literary
research pointed out authors who could help in these conclusions, such as MerleauPonty (1999), Barbosa (2002), both (2011), Fusari and Ferraz (2002), Martins (2002),
Bicudo (2011), among others.
Keywords: Art. Education. Phenomenology.
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INICIANDO A CAMINHADA

O interesse por este tema surgiu a partir de algumas inquietações e situações
vivenciadas em minhas práticas artístico-educativas, tanto nas experiências vividas
enquanto aluna quanto como arte-educadora. Expor essas minhas vivências faz com que
recorra às memórias, as quais ao serem confrontadas novamente permite que eu reflita
sobre elas e de certa forma, possa revivê-las. No dicionário (FERREIRA, 1993), ao
pesquisar a palavra memória encontra-se a seguinte definição: faculdade de lembrar e
conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos e experiências no passado e
habilidade de acessar essas informações na mente. Entretanto, não se pode associar a
memória exclusivamente às lembranças de um tempo vivido, as quais se encontrariam
registradas no consciente. Dessa maneira, colocar-se-ia o sujeito como um recordador
passivo, postulando que a existência da lembrança no consciente bastasse por si só e
associando-a apenas à imaginação.
Apoiando-me na perspectiva fenomenológica, considero que a mente não é o
único meio para se acessar o mundo e o conhecimento, já que sua integração com o
corpo é essencial. Dessa forma, a memória poderia ser entendida como uma via de
acesso às experimentações já vivenciadas através de nossas percepções visuais,
corpóreas, cognitivas e afetivas, podendo, assim, serem (re)vividas, (re)sentidas e/ou
(re)significadas, pois ela possibilitaria às vivências passadas tornarem-se revelações
presentes, visto que estas se encontram enraizadas na mente, no corpo e no espírito.
Desse modo,

[...] Só se compreende o papel do corpo na memória se a memória é
não a consciência constituinte do passado, mas um esforço para
reabrir o tempo a partir das implicações do presente, e se o corpo,
sendo nosso meio permanente de „tomar atitudes‟ e de fabricar-nos
assim pseudopresentes, é o meio de nossa comunicação com o tempo,
assim como com o espaço (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 244).

O corpo, sob o viés da totalidade e não dissociado, ou seja, físico, psíquico,
emocional, espiritual e afetivo, é a via de comunicação e acesso às nossas experiências
presentes e passadas, as quais são (re)experimentadas por intermédio de nossa memória
sensível. Assim, através de minha memória, posso de certa forma, reviver e refletir
sobre minha experiência com a Dança e com o meio artístico, percebendo que tal
envolvimento se deu com maior ênfase no ambiente escolar.
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Ao pensar sobre como fora minhas primeiras experiências artísticas, considero
surpreendente que eu tenha escolhido a Arte, mais especificamente a Dança, como um
caminho profissional, pois, apesar de ter frequentado aulas de dança desde a infância, eu
as iniciei por recomendação médica e não por livre espontânea vontade.
Aos quatro anos de idade, o pediatra recomendou que eu fizesse aulas de natação
ou ballet, pois seria uma atividade saudável para meu desenvolvimento físico,
psicológico, emocional e, principalmente, social devido à timidez. Como não me
adaptei à natação, só me restou o ballet. Fui matriculada na melhor academia da cidade,
mas o processo de aprendizado foi complexo pelo fato de eu não estar socializada com o
ambiente, amigos e professores. Só comecei a apreciar e me envolver mais intensamente
com a dança, a partir da 4ª série (atualmente, corresponde ao 5º ano) do Ensino
Fundamental em 2001, quando o colégio onde eu estudava ofereceu aulas
extracurriculares de dança. Esse envolvimento me auxiliou, aos poucos, a superar a
timidez, aprendendo a expressar-me criativamente nos âmbitos corporal, afetivo e
cognitivo.
Sendo assim, posso dizer que minha paixão pela dança e o envolvimento com o
meio artístico floresceram na escola. Foi no meio escolar que eu tive a possibilidade de
me encantar pela Arte, mas foi nesse meio também que, ironicamente, havia uma visão
da Arte como mera atividade de descontração e lazer, já que não era atividade integrada
ao currículo escolar.
Como as aulas eram extracurriculares, elas estavam restritas apenas àqueles que
se pré-dispuseram às experienciações artísticas. Considerando as particularidades
significativas da Arte para a formação do educando, acredito na sua importância
enquanto disciplina integrante do currículo escolar, uma vez que permite a todos os
alunos o contato com as dimensões estéticas e epistemológicas. Um sujeito envolvido
com as Artes, a meu ver, é um ser mais consciente e sensível às subjetividades,
compreendendo sua integridade – corporal, cognitiva, afetiva, emocional e espiritual –
enquanto ser-no-mundo e, consequentemente, em sua interação com o outro e com o
mundo.
Em virtude da visão distorcida da Arte enquanto mero hobby, ter de enfrentar os
olhares tortos quando optei pela profissionalização em uma linguagem artística – a
Dança – conduziu-me a reflexões. Ressalto que não estou desconsiderando as
conquistas históricas e políticas da Arte no decorrer do tempo que implicaram mudanças
de paradigmas. O fato é que escolher a Arte como um caminho profissional e de vida
9

significou aprender a lidar com algumas situações conflitantes, como, por exemplo, a
falta de apoio dos próprios profissionais que trabalhavam com Arte, mais
especificamente com a Dança. Por isso, questionava o porquê de tal situação. Além
disso, indagava-me se seria um caso isolado ou se outros profissionais também
vivenciavam o preconceito. Por que a Arte e a profissionalização nesta área ainda eram
vistas com olhos preconceituosos? Tais questionamentos perpassaram minha mente no
momento de escolha profissional.
Entretanto, ignorando esses olhares preconceituosos, em 2009 iniciei o curso de
Bacharelado e Licenciatura em Dança na Universidade Federal de Viçosa (UFV),
acreditando que não mais enfrentaria esse tipo de visão equivocada. E na verdade, eu
era quem estava equivocada, pois durante os estágios e outras práticas pedagógicas
proporcionadas pelo curso, deparava-me com estas questões intrigantes acerca do
preconceito com a Arte no ambiente escolar, as quais impulsionaram o desejo de
investigá-las em minhas pesquisas.
Apesar de trabalhar com foco em uma linguagem artística específica, a dança,
era um trabalho que sempre buscava dialogar com as demais linguagens. Nessas
vivências, podia perceber uma depreciação da Arte enquanto área de conhecimento,
uma vez que era vista apenas como mera ferramenta de descontração, lazer e
festividade; uma visão reducionista, que partia tanto dos alunos como também de
gestores educacionais, pais dos alunos e professores de outras disciplinas.
Era possível perceber que, apesar da conquista histórico-política de se ter a Arte
como disciplina obrigatória no currículo escolar, abrangendo variadas linguagens
artísticas – conforme documentos legais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Currículo Básico
Comum (CBC) –, isto não garantia que ela fosse desenvolvida plenamente, sequer
fosse-lhe atribuída sua devida importância no processo de formação dos educandos,
visto que “não podemos deixar de considerar que, muitas vezes, o que está colocado no
papel – isto é, o projeto escrito – não condiz com a prática realizada pelo indivíduo”
(STRAZZACAPPA; MORANDI, 2006, p. 19). É importante destacar que tais
percepções ocorreram em um espaço e tempo específicos; ou seja, foram baseadas em
minhas próprias vivências no âmbito da arte-educação. Em razão disso, não pretendo
nem posso generalizar tal situação. A intenção aqui foi apontar os caminhos iniciais que
me levaram à presente pesquisa, a qual acredito que retrata meu esforço em lidar com

10

tais situações, buscando olhá-las de perto, não no intuito de justificá-las e tampouco
solucioná-las, mas no sentido de compreendê-las.
Assim, surgiu a necessidade de estudar as práticas artísticas no contexto escolar,
buscando compreender como outros educadores e espaços escolares vivenciam a Arte,
tendo como foco sua presença obrigatória no currículo, e não nas atividades
extracurriculares. Ou seja, o interesse desta pesquisa está voltado para a disciplina Arte,
e não em projetos e/ou atividades realizadas de forma extracurricular, uma vez que estas
são direcionadas apenas a um número restrito de alunos que se pré-dispõem ao
envolvimento com as Artes. Portanto, intenciono analisar o ensino oferecido a todos os
educandos, já que a “[...] Arte tem uma função tão importante quanto a dos outros
conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 1997, p. 19). Nesse
sentido, compreender a dimensão da Arte no ensino público sob a perspectiva de duas
arte-educadoras.
Busquei na perspectiva fenomenológica a condução desta pesquisa e como
norteadoras as palavras de Merleau-Ponty (1999, p. 19): “A verdadeira filosofia é
reaprender a ver o mundo”, as quais descrevem e definem sucintamente a minha
experiência vivida durante o envolvimento com o presente trabalho. Apesar de se tratar
de uma ação corriqueira, ver – sob a perspectiva fenomenológica – é um processo
complexo, pois não depende apenas do aspecto fisiológico da visão, mas envolve uma
multiplicidade de sentidos – audição, olfato, sinestesia, corporeidade etc. –, que
possibilitam uma relação e comunicação sensíveis e amplas entre sujeito e mundo.
Trata-se de uma inter-relação que permite ver além das aparências, uma vez que “[...] o
mundo, como vemos, não é o que parece ser, porque aprendemos a vê-lo de modo a
escondê-lo como, originariamente, se mostra” (OLIVEIRA, 2006, p. 139). Dessa forma,
fui desafiada a ler as entrelinhas com olhos livres de padrões preestabelecidos, os quais,
muitas vezes, se encontram arraigados, indireta e imperceptivelmente, nos pensamentos
e práticas.
Sobre isso, Alves (2005, p. 44) explana: “Os sentidos! Que prazeres
extraordinários eles nos dão! É verdade que em sua situação bruta – antes de sua
educação –, os sentidos somente atendem às necessidades elementares de
sobrevivência”. É por essa razão que o ato de ver precisa ser aprendido; ou melhor,
reaprendido. Para isso, faz-se relevante ver com entusiasmo e curiosidade – pois são
estas que movem e inquietam – mostrando a pessoa aberta a mergulhar nas profundezas
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de seu próprio ser para, assim, ter uma visão ampliada de mundo, percebendo-o em suas
múltiplas facetas e dialogando com ele.
Posto isso, a experiência vivida durante a presente pesquisa retrata a tentativa de
me livrar das amarras do olhar, a fim de “[...] liberá-lo das formas de ver o mundo que,
na realidade, negam-nos o acesso a ele” (OLIVEIRA, 2006, p. 139). A partir dessa
aproximação com a Fenomenologia, busquei compreender o ensino de Arte em um
contexto específico da cidade de São João del-Rei, o da Escola Estadual Dr. Garcia de
Lima, sob a perspectiva de duas arte-educadoras do Ensino Fundamental, mais
especificamente do 9º ano, abarcando concepções sobre currículo, metodologia,
avaliação e formação docente.
Essas discussões foram organizadas da seguinte maneira: no primeiro capítulo,
trago um breve panorama histórico da Arte-Educação, embasando-me em autores como
Barbosa (2002), Gouthier (2008), Martins (2002), Penna (2001) e Reis (2005), entre
outros, a fim de promover uma compreensão do momento atual da Arte em sua
dimensão de ensino escolar. Em seguida, explicito a trajetória metodológica que
realizei. No terceiro capítulo, descrevo o campo de pesquisa apresentando as entrevistas
realizadas com as duas arte-educadoras, discutindo suas falas e entrelaçando-as com
minhas próprias percepções e observações juntamente com autores que julguei serem
propícios para esclarecimento e compreensão de determinados conceitos e pensamentos,
tendo como base as análises ideográfica e nomotética (BICUDO, 2011). Por fim, tentei
costurar todos esses elementos com minha própria experiência fenomenológica.
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1 NOS CAMINHOS DA HISTÓRIA: os percursos do ensino de Arte no Brasil

Para que se possa realizar um aprofundamento em questões acerca da Arteeducação, considero imprescindível conhecer a trajetória e o desenvolvimento históricopolítico do ensino de Artes no Brasil, promovendo maior consciência das mudanças
ocorridas ao longo do tempo, bem como a compreensão da situação atual nas escolas
públicas do País, visto que “[...] conhecer os caminhos traçados é uma maneira de
identificarmos as raízes das nossas práticas e encontrarmos possibilidades de uma
reflexão mais aprofundada e consciente das nossas ações” (GOUTHIER, 2008, p. 11).
Assim sendo, este capítulo estabelece um breve panorama histórico do ensino de
Arte no Brasil, destacando alguns momentos que considero mais relevantes no que
tange ao foco da presente pesquisa. Para tal, apoio-me em referenciais que abordam
tanto conceituações teóricas quanto o embasamento legal no país com intuito de, mesmo
que brevemente, contribuir para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem
em Arte na contemporaneidade.
Pode-se dizer que o início do ensino de Arte no Brasil foi marcado pela chegada
dos jesuítas no período colonial (1549-1808), quando a retórica, ou seja, o uso da
linguagem era o principal instrumento de catequização dos indígenas e portugueses. Em
um ensino informal, havia a prática de alguns trabalhos manuais como, por exemplo, as
esculturas feitas de pedra-sabão e a confecção de peças em ouro para as igrejas. Na
perspectiva de Mosaner Junior e Stori (2007), era comum que a transmissão desses
conhecimentos ocorresse dentro da própria irmandade, na qual aqueles que mostravam
domínio das técnicas aprendidas tornavam-se assistentes e futuros mestres. Assim, aos
poucos, iam sendo organizadas corporações de artistas – uma forma semelhante à
formação de mão de obra no período medieval. Entretanto, esses trabalhos eram
considerados de menor valor em relação à retórica. Essa desvalorização, de certa
maneira, perdurou – ou ainda perdura – em tempos e espaços posteriores.
Após o período colonial, mais precisamente em 1816, um grupo de franceses
chegou ao Rio de Janeiro para criar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, visando
ao ensino de ofícios artísticos e mecânicos. Entretanto,

[...] devido a inúmeros conflitos que opunham os interesses
patrimonialistas dos nobres portugueses e a visão de mundo burguesa
dos artistas e artífices franceses, a Escola não chegaria a funcionar [...]
Somente em 1826, portanto depois da declaração da Independência
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brasileira, o ensino de artes e ofícios seria ministrado na então
Academia Imperial de Belas-Artes (REIS, 2005, p. 89).

Dessa maneira, em 1826, a instituição passou a se chamar Academia Imperial de
Belas-Artes, com conteúdos voltados para a formação artística. “Em 1830, [...] os
primeiros discípulos brasileiros dos mestres franceses já estão formados, dentre eles
Araújo Porto-Alegre e August Muller” (REIS, 2005, p. 89). Com a mudança do nome e
estrutura da instituição, a concepção popular de Arte foi substituída por uma concepção
burguesa e, consequentemente, passou a ser um símbolo de distinção social. Aqui, temse mais um acirramento do preconceito para com a Arte: supérflua e de benefício da
elite, o qual, atualmente, continua vivo na perspectiva de muitas pessoas. Os autores
Mosaner Junior e Stori (2007, p. 147) também mencionam a distinção social provocada
pela formação artística da época:

Até então nossa tradição artística era festiva com o Barroco e o
Rococó, executados por artistas da camada popular, a maioria
mestiços, o que vem contrastar com a austeridade do neoclássico
francês, imposto pela corte e pela Academia. Já sentimos aí um
primeiro distanciamento entre a arte e o povo, entre o artista formado
na Academia e o artista de origem popular. Estes últimos eram
chamados pelos acadêmicos de artesãos.

Cabe salientar que, naquela época, a “[...] atividade artística não era incluída nas
escolas elementares públicas” (BARBOSA, 2002, p. 41). Ressalto ainda que não havia a
utilização da expressão ensino de Arte, mas sim ensino do desenho – em suas variadas
formas: gráfico, artístico, industrial, entre outros –, uma vez que era a técnica artística
predominante em meados de 1870, época quando começou a se discutir a relevância do
desenho na educação. Rui Barbosa, por acreditar e defender o ensino do desenho se
tornou a voz primordial no processo de implantação deste como uma importante
disciplina nas escolas primárias e secundárias.
Em 1922, a Semana de Arte Moderna realizada em São Paulo – destacando-se
Mário de Andrade e Anita Malfatti – teve um significativo papel para o cenário cultural
brasileiro e, consequentemente, no âmbito da Arte-Educação devido ao seu propósito de
renovação do atual contexto histórico-político-cultural, abrangendo a reflexão em
diferentes manifestações artísticas como literatura, artes plásticas, arquitetura e música.
“O contato com os movimentos de arte expressionista, futurista e dadaísta,
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proporcionado pela Semana de Arte Moderna, abriu portas para uma valorização da
qualidade estética da arte produzida por crianças” (BACARIN, 2005, p. 139).
No início da década de 1930, escolas especializadas em Arte ganharam espaço
no território brasileiro, como a Escola Brasileira de Arte, coordenada por Theodoro
Braga. Gratuitamente, ofereciam às crianças com idade entre oito e catorze anos o
contato com as linguagens artísticas da música, desenho e pintura (GOUTHIER, 2008).
No final dos anos 1940, em vários pontos do País, iniciou-se a criação das
“Escolinhas de Arte”. Noêmia Varela, responsável pela fundação da Escolinha de Arte
do Recife, assumiu também a direção da Escolinha de Arte do Brasil (EAB), que havia
sido criada pela parceria entre Augusto Rodrigues, Lúcia Alencastro Valentim e
Margareth Spencer. Iniciaram-se as atividades em 1948 nas dependências da Biblioteca
Infantil do Rio de Janeiro. Essas escolinhas, além de oferecer o ensino da Arte para
crianças e adolescentes, promoveram vários cursos de formação para professores, como
o Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE), “[...] que funcionava desde 1961, como
o único curso de especialização para professores em educação através da arte, continuou
funcionando até 1981, mesmo com a criação do curso de Educação Artística através da
Lei 5.692/71” (LIMA, 2012, p. 459). As escolinhas se expandiram por vários lugares do
Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, além de alcançar territórios
internacionais: “[...] foram abertas Escolinhas em Assunção (Paraguai), em Buenos
Aires e Rosário (Argentina), Lisboa (Portugal). Estava em plena formação o Movimento
Escolinhas de Arte (MEA)” (LIMA, 2012, p. 461).
No que tange à discussão sobre o ensino formal e obrigatório da Arte na
educação básica, em 1961 surgiu a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) nº 4.024/611, que estabelecia uma estrutura para os currículos dos três
graus de ensino denominados como primário, médio e superior, nos quais a Arte
aparece de forma sutil. No primeiro grau, mais especificamente no ensino primário,
estava previsto, no artigo 26: “Os sistemas de ensino poderão estender a sua duração até
seis anos, ampliando, nos dois últimos, os conhecimentos do aluno e iniciando-o em
técnicas de artes aplicadas, adequadas ao sexo e à idade”. No segundo grau, referente ao
ensino médio, o ensino de Arte era ministrado de forma optativa, como consta no artigo
38, inciso IV: “atividades complementares de iniciação artística”.

1

Pode ser consultada em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html>.
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Embora a primeira LDB não tenha valorizado a presença da Arte no currículo
escolar, apresentando-a de forma muito rasa, ela abriu caminhos para discussões,
estudos e decorrentes práticas artísticas. Foi a partir desta LDB 4.024/61 que “[...] as
discussões e os estudos sobre currículo se desenvolveram com maior rapidez. Vozes se
levantaram contra a dependência cultural e o subdesenvolvimento, contra a cópia de
modelos estrangeiros na educação” (GOUTHIER, 2008, p. 17).
A partir dessas discussões, na LDB nº 5.692/712, implantou-se a chamada
“Educação Artística” com um currículo polivalente, conforme consta no artigo 7: “Será
obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística
e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus”.
Entretanto, por possuir um currículo polivalente e ser considerada apenas uma atividade
educativa e não uma disciplina (BRASIL, 1997), que na maioria dos casos era
ministrada por professores de outras áreas, resultou em um ensino pautado na
superficialidade e sem foco no conhecimento, colocando-a em uma posição inferior às
demais disciplinas do currículo.
Nesse cenário, a Arte nas escolas possuía a função de lazer ou relaxamento,
sendo ignorada como área de conhecimento (GOUTHIER, 2008). A experiência
artística era reduzida à livre expressão dos educandos; ou seja, não havia reflexão acerca
da prática e tampouco a devida valorização da Arte enquanto área de conhecimento
capaz de contribuir significativamente no processo de formação acadêmica e pessoal
dos educandos tal como ocorria com as demais disciplinas do currículo.
Dessa forma, o processo de criação é baseado no “laissez-faire” (“deixar fazer”),
no qual há a ideia da livre-expressão como algo que a criança pode fazer o que quiser
artisticamente. Isso por si só é considerado suficiente. Não há a interferência do
professor atentando para a conscientização desse processo artístico. Isto é, não lhe cabe
interferir na criação e expressão artísticas dos alunos, permitindo-lhes uma manifestação
espontânea e autoexpressiva. Sobre isso, ressalto a importância da reflexão acerca do
processo e produção artística, mais especificamente sobre cópia e criação. Essa
discussão será explorada no terceiro capítulo, apoiando-me em autores como Derdyk
(2010) e Lowenfeld (1977).
Na visão de Bernardes e Olivério (2011), a metodologia baseada exclusivamente
na criatividade espontânea dos educandos, sem sequer ter um aporte teórico-reflexivo,

2

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm>.
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postulava a ideia errônea de caracterizar os educandos a partir do conceito de dom
artístico. Ou seja, “[...] a ideia de que apenas crianças „talentosas‟ poderiam desenvolver
trabalhos artísticos de forma apropriada” (BERNARDES; OLIVÉRIO, 2011, p. 28).
Na leitura dos PCN, encontra-se também um trecho a respeito dessa questão:

O princípio da livre expressão enraizou-se e espalhou-se pelas escolas,
acompanhado pelo „imprescindível‟ conceito de criatividade, curioso
fenômeno de consenso pedagógico, presença obrigatória em qualquer
planejamento, sem que parecesse necessário definir o que esse termo
queria dizer (BRASIL, 1997, p. 20).

Para suprir a demanda de professores qualificados ao cargo, criaram-se os cursos
de Licenciatura em Educação Artística com duração de dois anos e um currículo
mínimo fixado pelo Conselho Federal de Educação do Ministério de Educação e
Cultura, por meio da Resolução nº 233, em 1973, que estabelece o currículo mínimo
composto por uma parte comum a todas as habilitações e uma parte diversificada
correspondente a cada uma das habilitações. Ou seja, formaram-se profissionais
licenciados em Educação Artística com habilitações em música ou desenho ou artes
plásticas. Entretanto, tais cursos não foram suficientemente satisfatórios para a
implantação e valorização da Arte no contexto escolar, visto que se tratava de uma
formação incompleta e ineficiente, pois “[...] ofereciam conteúdos eminentemente
técnicos, desprovidos de bases conceituais” (OLTRAMARI, 2009, p. 27).
Posteriormente, a partir da década de 1980, o contexto artístico e cultural
continuou se modificando decorrente do momento político.

Os anos 1980 correspondem ao período de movimentos populares
como o das Diretas Já e de mudanças nas áreas sindical e política, um
momento de reorganização da sociedade brasileira. As universidades
respiravam debates sobre vários temas e dentre eles estava o ensino de
Arte. As discussões sobre Arte-Educação nos anos 1980 foram de
fundamental importância para a transformação da disciplina
(OLTRAMARI, 2009, p. 28).

Nesse cenário, surgiu o movimento Arte-Educação com o intuito de
conscientizar e organizar os Arte-educadores brasileiros com os mesmos propósitos de
luta pela defesa da ação educativa em Arte no Brasil, promovendo discussões e a
mobilização desses professores tanto da educação formal quanto informal. Destaca-se
3

O currículo do curso de Licenciatura em Educação Artística, presente na Resolução CFE nº 23, de 23 de
outubro de 1973, pode ser consultado em: <http://www.lite.fe.unicamp.br/cee/i0397.html>.
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como relevante a criação da Federação de Arte Educação do Brasil (FAEB) em 1987,
visto se tratar da primeira entidade voltada para a pesquisa e ensino na área das Artes no
âmbito nacional. Barbosa (1989, p. 174) explana mais detalhadamente esses
movimentos:
Em março de 1982 a AESP (Associação de Arte-Educadores de São
Paulo) foi criada como a primeira associação estadual e foi seguida
pela ANARTE (Associação de Arte-Educadores do Nordeste)
compreendendo oito estados do Nordeste, AGA (Associação de ArteEducadores do Rio Grande do Sul), APAEP (Associação de
Profissionais em Arte-Educação do Paraná), e outras. Já temos 14
associações estaduais [...] Estas associações são fortes batalhadoras
por melhores condições de ensino de arte, negociando com as
Secretarias da Educação e Cultura, o Ministério da Cultura,
legisladores e líderes políticos.

Em 1996, entrou em vigor a LDB nº 9.394/96, substituindo a “Educação
Artística” pela disciplina “Arte”, resultado de uma mudança não apenas com relação à
nomenclatura, mas sim a toda estruturação do conhecimento e importância da disciplina
para a formação dos educandos. Reconhecida oficialmente como área de conhecimento,
lê-se no artigo 26, parágrafo 2º: “O ensino da arte constituirá componente curricular
obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos.” (BRASIL, 1996). Entretanto, no mesmo artigo,
parágrafo 6º, encontra-se a seguinte declaração: “A música deverá ser conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2o deste
artigo.” Apesar de as demais linguagens constarem nos documentos oficiais, como PCN
e CBC, reconhecendo-as como conteúdos para a disciplina Arte, a Lei reconhece apenas
a música como componente obrigatório, deixando margens a dúvidas e práticas
equivocadas.
Reconhecendo isso, a nova Lei 13.278, de 2 de maio de 2016, alterou a redação
desse parágrafo, estabelecendo o prazo de cinco anos para que as escolas se adequem às
mudanças necessárias: “As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens
que constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo” (BRASIL,
2016).
Embora as escolas já tenham inserido a disciplina Arte desde 1996, devido ao
fato de a LDB não especificar todas as linguagens artísticas que deveriam ser
trabalhadas, isso permitia que as instituições optassem pelos conteúdos que lhes
convinham. A mudança da Lei, ao trazer especificações em sua escrita, denota seu
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aperfeiçoamento embora seja apenas acerca dos conteúdos e não da formação docente,
pois a Lei não coloca a obrigatoriedade de formação específica nas respectivas áreas
para ministrar tais conteúdos.
Baumer (2009, p. 54) traz a discussão sobre a questão da formação docente:
[...] o artigo 62 determina que „a formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena, em universidades e institutos superiores de
educação‟ (LDB 9.394/96) e não explicita a correspondência entre o
curso superior e a disciplina a ser ministrada na escola. Devido ao
texto legal estar disposto dessa forma é que podemos encontrar o
licenciado em Matemática ministrando Artes, por exemplo, para
completar sua carga horária.

Na Resolução CNE/CEB nº 7 de 20104, em seu artigo 31, aponta:

Art. 31 - Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor
de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a
maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos
respectivos componentes. [...]
§ 2º Nos casos em que esses componentes curriculares sejam
desenvolvidos por professores com licenciatura específica (conforme
Parecer CNE/CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a integração com
os demais componentes trabalhados pelo professor de referência da
turma.

Apesar de a presente pesquisa não ter como foco os anos iniciais do Ensino
Fundamental, destaco esse artigo no intuito de apontar as contradições das atitudes
governamentais. Embora se tenha o reconhecimento da Arte como essencial à formação
humana, as leis e pareceres governamentais trazem, mesmo que implicitamente,
demonstrações da desvalorização do ensino de Arte e, consequentemente, do arteeducador ao admitir a atuação de profissionais não qualificados, já que tal situação
também ocorre nos anos finais do Ensino Fundamental.
Martins (2002, p. 57) também se posiciona criticamente quanto às concepções da
Arte presentes nas leis educacionais brasileiras, questionando se esta tem sido realizada
com vivacidade no cotidiano escolar: “Mas a arte entrou mesmo na escola? Ou seria
melhor perguntar que Arte entrou na escola? Miró, Van Gogh, Picasso, Monet, Tarsila e
4

Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Disponível
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14906&Itemid=866>.
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Volpi? Pensariam os alunos que Arte é apenas pintura e que todos os artistas estão
mortos?”. Com isso, a autora traz à tona uma reflexão acerca da superficialidade das
vivências artísticas propiciadas no ambiente escolar, pois, ao valorizar demasiadamente
os conteúdos técnicos, muitas vezes, inviabiliza uma educação sensível, consistente e
ampla. Além disso, reforça a ideia de senso comum a respeito da Arte enquanto dom
nato. Pelo contrário, o contexto escolar é o espaço propício para desenraizar essas
concepções errôneas, mostrando que

[...] o processo de criação não é um privilégio de artistas, e sim um
conhecer e um fazer inerente à condição humana, mas que precisa ser
estimulado, trabalhado e ressignificado em contextos sociais e
educacionais. Assim, a criatividade não está restrita à criação de obras
artísticas, mas ao poder de dar sentido para a compreensão de mundo,
de criar novos pensamentos e possibilidades de leitura das relações
sociais e novas resoluções para antigos problemas (CANDA;
BATISTA, 2009, p. 112).

Partindo desse viés histórico-legislativo, dos textos que norteiam esta pesquisa e
até mesmo das entrevistas realizadas, é possível perceber que, apesar das mudanças
significativas no que tange à compreensão e reconhecimento da Arte como área de
conhecimento fundamental para a formação humana e para a cultura nacional, o cenário
atual ainda requer mais estudos compreensivo-interpretativos que possam desvelar
como tal ensino ocorre em nossas escolas, bem como sua situação com relação aos
espaços e recursos disponíveis por exemplo. Em busca dessa compreensão, apresento,
no capítulo seguinte, minha trajetória metodológica e o campo de pesquisa: a Escola
Estadual Dr. Garcia de Lima.
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2 A TRILHA METODOLÓGICA: dos caminhos que fiz ao caminhar

Escolhas metodológicas são pautadas - além de outros fatores - nos objetivos de
pesquisa. Portanto, considero relevante esclarecê-los: investigar sobre o ensino de Arte
no 9º ano do Ensino Fundamental na perspectiva de duas arte-educadoras da E. E. Dr.
Garcia de Lima, abrangendo questões curriculares, metodológicas e avaliativas, além
das concepções profissionais e pessoais das professoras.
A pesquisa se caracteriza como qualitativa, na qual proponho uma abordagem
fenomenológica uma vez que

[...] ela não traz consigo a imposição de uma verdade teórica ou
ideológica preestabelecida, mas trabalha no real vivido, buscando a
compreensão disso que somos e que fazemos – cada um de nós e
todos em conjunto. Buscando o sentido e o significado mundano das
teorias e das ideologias e das expressões culturais e históricas
(BICUDO, 1999, p. 13).

Minha intenção como pesquisadora não é dominar o objeto, mas sim revelá-lo,
interpretando-o a partir de minhas próprias percepções. No caso, é importante esclarecer
os conceitos de percepção e de interpretação. Para isso, apoio-me no pensamento
merleau-pontyano. Merleau-Ponty (1999), ao romper com a noção de corpo-objeto e
reconhecer o espaço como um mundo simbólico e expressivo, leva a entendê-los como
conceitos intimamente ligados à atitude corporal, uma vez que é através dos sentidos
que se pode perceber o mente undo e, assim, refletir sobre ele e interpretá-lo a partir de
nossas próprias vivências. Tem-se em vista que “[...] buscar a essência da percepção é
declarar que a percepção é não presumida verdadeira, mas definida por nós como acesso
à verdade” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 14). Dessa forma, a percepção e a
interpretação não podem ser tidas como verdades únicas e universais. Pelo contrário.
Por estarem intimamente ligadas à corporeidade e à subjetividade, não há um único
caminho para acessá-las, mas sim caminhos possíveis, o que não significa que não
sejam igualmente verdadeiros.
Destaco que ao pensarmos na corporeidade, devemos lembrar que,

[...] o corpo não é um objeto. Pela mesma razão, a consciência que
tenho dele não é um pensamento, quer dizer, não posso decompô-lo e
recompô-lo para formar dele uma ideia clara. Sua unidade é sempre
implícita e confusa. Ele é sempre outra coisa que aquilo que ele é,
sempre sexualidade ao mesmo tempo que liberdade, enraizado na
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natureza no próprio momento em que se transforma pela cultura,
nunca fechado em si mesmo e nunca ultrapassado (MERLEAUPONTY, 1999, p. 269).

Dessa maneira, não se trata apenas do aspecto físico-biológico, mas também dos
aspectos espiritual, cultural e emocional; aspectos indissociáveis que constituem um
corpo íntegro, no qual se permite metamorfosear no/pelo cotidiano uma vez que está em
movimento no tempo e espaço, se (re)construindo constantemente.
Além disso, considero importante, no percurso metodológico, realizar um breve
panorama das pesquisas que têm sido realizadas nas universidades, principalmente nos
Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, no âmbito da Arte-Educação, visto que esta
pesquisa inicial acerca do tema ao qual me proponho a investigar “[...] servirá, como
primeiro passo, para se saber em que estado se encontra atualmente o problema, que
trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o
assunto” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 169). Nessa direção, realizei o
levantamento das produções acadêmicas na área da Arte-Educação (Apêndice D) nos
seguintes veículos de divulgação: banco de teses e dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), lista de periódicos da
Scientific Electronic Library Online (SciELO), site da Associação Nacional de Pósgraduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Domínio Público, Google Acadêmico e
site do Mestrado em Educação da UFSJ, no qual encontram-se as dissertações já
defendidas no Programa.
Assim, foi feita a seleção dos trabalhos que possuíam o mesmo enfoque da
presente pesquisa; ou seja, aqueles que buscavam refletir acerca da disciplina Arte
enquanto área de conhecimento obrigatória no currículo escolar, conforme foi instituído
pela LDB 9.394/96. Fazem parte dessa seleção os estudos de Baumer (2009), Bacarin
(2005), Rodriguez (2011), Lara (2009), Benito (2011) e Volpe (2006), buscando nestes
o auxílio em minhas reflexões e discussões.
Após a realização desse breve panaroma das produções acadêmicas em ArteEducação no Brasil, fiz contato com a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de
São João del-Rei, na qual verifiquei que o município possui 14 escolas estaduais
(Anexo A), sendo que no segmento do Ensino Fundamental II, foco da presente
pesquisa, as escolas ofereciam a disciplina Arte apenas para as turmas de 9º ano, uma
vez que não há obrigatoriedade desta para todas as turmas.
Além disso, ocasionalmente, durante minhas vivências em busca da escolha de
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uma escola para realizar a pesquisa, pude notar, em diferentes espaços, comentários
mais frequentes quanto à Escola Estadual Dr. Garcia de Lima – tanto por profissionais
da área da educação como por moradores da cidade – com relação às suas práticas
educativas e estrutura física, sendo considerada uma escola referência na cidade, fato
que auxiliou na escolha dessa escola como ambiente de pesquisa. Somou-se a isto o fato
de que foi realizada uma consulta ao site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a qual verificou que a referida escola possui um
dos maiores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)5. Esclareço que se
trata de uma nota em uma escala de 0 a 10 (nesse caso, a nota foi 5,4) referente ao
diagnóstico da qualidade do ensino. Por tudo isso, pensei ser relevante selecionar a
escola que obteve melhor nota, a fim de compreender a dimensão e o significado desta
“qualidade de ensino”, buscando refletir mais especificamente acerca da formação
artística e cultural no âmbito escolar, já que a avaliação pautada em dados quantitativos
é uma prática questionável no que tange às experiências e produções simbólicas.
Considerei, então, ser interessante ter a Escola Estadual Dr. Garcia de Lima
como campo de estudo. Para isso, fiz contato com a direção da escola e as duas arteeducadoras da instituição, com o objetivo de verificar o consentimento de participação
na presente pesquisa. Esse contato ocorreu, pessoalmente, em agosto de 2015.
Optei por realizar uma entrevista com as duas arte-educadoras, individualmente,
e acompanhar as aulas de Arte durante um semestre de 2015 em duas turmas de 9º ano
nos turno matutino e vespertino, recorrendo à “observação participante”, a fim de colher
e construir dados mais significativos, uma vez que “[...] o mundo é aquilo que nós
percebemos, não sendo apenas aquilo que eu penso, mas o que eu vivo” (MARTINS,
1992, p. 61). Assim, pretendi buscar uma compreensão acerca da dinâmica da aula,
atuação docente e envolvimento de educadores e educandos.
As entrevistas foram realizadas nas dependências da escola no mês de outubro.
A princípio, a professora Rosa parecia receosa e não expunha detalhes de sua prática.
Todavia, à medida que a conversa foi se desenvolvendo, ela aparentou maior segurança,
pois foi apresentando mais detalhes em seus relatos. Já a professora Violeta se mostrou
mais disposta e aberta desde o início da conversa, possibilitando uma compreensão mais
detalhista de sua prática. Ambas as professoras apresentaram informações interessantes
tanto com relação aos aspectos curriculares de suas aulas quanto suas visões, anseios e

5

Pode ser consultado em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=679047>.
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expectativas pessoais. Portanto, foram momentos cruciais e de grande valia à pesquisa,
os quais, associados às observações realizadas em sala, ajudaram a compreender melhor
a prática das arte-educadoras.
Saliento que não exporei os nomes reais das professoras, que foram substituídos
por nomes fictícios baseados nas flores. Essa escolha tem o intuito de reforçar a
concepção fenomenológica acerca da subjetividade do ser, pois, assim como as
professoras, cada flor possui sua singularidade, essência, beleza e poética, o que as faz
totalmente únicas.
Para a “observação participante” em sala de aula, utilizei o “diário de bordo”. A
observação participante permite que eu possa não apenas observar no sentido estático do
olhar, mas também confere a liberdade para partilhar, na medida em que as
circunstâncias permitam, as atividades realizadas em sala, fazendo com que estejamos
de fato todos – pesquisador, alunos e professora – envolvidos no processo de
experienciação. Assim, o diário de bordo torna-se um importante instrumento de
pesquisa, visto que se pode registrar as sensações e percepções; enfim, os detalhes das
vivências sem que se corra o risco de perdê-las no decorrer da pesquisa.
Além desses instrumentos, as entrevistas com as duas arte-educadoras foram
gravadas em áudio, ressaltando que

[...] entrevistador e entrevistado devem estar engajados com a verdade
daquela situação: há um campo de liberdade, em cujo contexto o ouvir
não pode ser uma simples permissão da palavra. Ouvir será também
compreender o pensamento do entrevistado e também entender, ao
fazer comunicação, que o discurso e o estilo, a presença e o
engajamento se deixam ver como fenômenos (MELO, 2004, p. 58).

Para isso, embasei-me no pensamento de Merleau-Ponty, na intenção dele me
auxiliar na percepção do mundo que nos cerca, atribuindo sentidos e significados a
partir de nossos próprios sentidos, defrontando-nos com as “coisas mesmas”. Com isso,
questiono-me e reflito sobre como uma pesquisa de cunho fenomenológico pode ser
conduzida e “explicada” em palavras; ou seja, como traduzir a experiência vivida – a
qual, perpassa o sensível – por meio do inteligível? A meu ver, esta é a maior
dificuldade da pesquisa fenomenológica: traduzir a experiência sinestésica em palavras
escritas, uma vez que a entrevista de cunho fenomenológico “[...] é uma entrevista que
se pauta no encontro entre Seres-corpos no mundo, em que ambos, entrevistador e
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entrevistados, se colocam à prova, já que o Eu encontra-se com o Outro, e ambos
mudam suas vidas, de alguma maneira, após o encontro” (MELO, 2004, p. 57).
A partir dessa aproximação com a Fenomenologia, pude perceber que as
certezas são duvidosas. Isto é, não há uma verdade única, mas sim diferentes pontos de
vistas que também podem ser igualmente verdadeiros. Por isso, a importância em
mergulhar no mundo “desconhecido”, procurando observá-lo com outros olhos; olhos
livres de padrões preestabelecidos. Percebi que alcançar a imersão e desconstrução
desses preconceitos não é uma tarefa fácil. No entanto, a meu ver, esta é a riqueza da
fenomenologia: a possibilidade de pesquisar a fundo determinado assunto, estando
aberto às sensações e percepções, as quais, em outras metodologias, poderiam ser
consideradas de menor importância. Há, ainda, o entendimento do corpo como algo
além do aspecto biológico, em sua amplitude e totalidade, sendo reconhecido também
como um ser cultural e espiritual não apenas o ser pesquisado, mas também o ser
pesquisador, pois entre ambos acaba se constituindo uma linha tênue, ou seja:

[...] constitui-se um terreno comum entre outrem e mim, meu
pensamento e o seu formam um só tecido, meus ditos e aqueles do
interlocutor são reclamados pelo estado da discussão [...] Existe ali um
ser a dois, e agora outrem não é mais para mim um simples
comportamento em meu campo transcendental, aliás nem eu no seu,
nós somos, um para o outro, colaboradores em uma reciprocidade
perfeita, nossas perspectivas escorregam uma na outra, nós
coexistimos através de um mesmo mundo (MERLEAU-PONTY,
1999, p. 474).

Posto isso, a análise dos fenômenos foi feita pela “redução fenomenológica”
(Epoché), que consiste na crítica reflexiva dos conteúdos da descrição, abdicando de
julgamentos e preconceitos, uma vez que “[...] o saber buscado pela fenomenologia não
é um saber “sobre” o fenômeno, mas “do” fenômeno” (CARVALHO, 1991, p. 15). De
acordo com Martins (1992), há três momentos para a trajetória fenomenológica, não
sendo tidos como passos ou sequências, mas sim como caminhos e meios para uma
pesquisa com esse enfoque: descrição, redução e compreensão/interpretação
fenomenológica.
A noção de redução explicamos acima. Em relação aos outros dois momentos da
trajetória fenomenológica, consideramos importante destacar que se entende por
descrição toda a experiência e vivência em campo e a transcrição dos depoimentos,
ressaltando que “[...] ela se limita a relatar o visto, o sentido, ou seja, a experiência
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como vivida pelo sujeito. Não admite avaliações e interpretações, apenas exposição do
vivido como sentido ou percebido” (BICUDO, 2011, p. 45), sendo que “[...] é sempre
explicitada pela linguagem e é por isso que solicita análise e interpretação efetuadas
com o auxílio dos recursos hermenêuticos” (p. 38). Assim, tal descrição resulta em
“unidades de significados”, as quais permitem compreender e discutir os fenômenos
observados por meio das análises ideográfica e nomotética, as quais são apresentadas no
terceiro capítulo.
No que diz respeito à compreensão/interpretação fenomenológica, Martins
(1992, p. 60), explica que, “[...] a compreensão só se torna possível quando o
pesquisador, usando o recurso da fenomenologia, assume o resultado da redução como
um conjunto de asserções significativas para ele, pesquisador, mas que apontam para a
experiência do sujeito”. Assim, ao utilizar procedimentos de cunho fenomenológico, foi
possível descrever e interpretar as vivências e percepções das duas professoras na rede
estadual de ensino e observar como essas experiências eram sentidas por elas e
expressas em seus discursos, tendo como instrumentos de percepção o olhar e a
percepção do próprio pesquisador.
Também, embasei-me em documentações fundamentais para a discussão e
reflexão das políticas públicas educacionais e das concepções acerca do ensino de Arte,
tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Currículo Básico Comum de
Minas Gerais (CBC/MG). Como se trata de documentos legais e norteadores do
processo educativo em Arte no Brasil, trazem diretrizes para a prática dos arteeducadores, sendo o PCN um documento de âmbito nacional e o CBC organizado pelo
estado de Minas Gerais. Ambos sugerem que as quatro linguagens artísticas (Artes
Visuais, Dança, Música e Teatro) sejam desenvolvidas no currículo escolar articulando
os três eixos norteadores do processo de ensino-aprendizagem: produção, apreciação e
contextualização. Elas são baseadas nas concepções da “Abordagem Triangular”
sistematizada por Ana Mae Barbosa (BARBOSA, 2002), como se pode observar no
seguinte trecho: “O ensino de Arte deve possibilitar a todos os alunos a construção de
conhecimentos que interajam com sua emoção, através do pensar, do apreciar e do fazer
arte” (BRASIL, 1997, p. 2). Acredito ser relevante explicitar que a produção refere-se à
prática artística; a apreciação refere-se à fruição de diferentes linguagens artísticas,
incluindo a produção dos próprios alunos; e a contextualização significa instigar os
alunos ao pensamento crítico-reflexivo, levando-os à construção de conhecimentos a
partir dos trabalhos artísticos apreciados e vivenciados.
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Além disso, busquei outros autores que puderam contribuir e dialogar conosco
nesta caminhada como: Freire (2002), Strazzacappa e Morandi (2006), Penna (2001) e
Gouthier (2008). Tendo em vista que o professor de Arte, ao lidar com educação estética
e subjetividades, precisa ser/estar consciente das possibilidades e alcances de uma
educação emancipatória, acredito que as ideias de Freire (2002) possam aflorar
reflexões quanto à formação e atuação docentes, assim como Strazzacappa e Morandi
(2006) também podem trazer contribuições nesse sentido, mesmo que tragam as
discussões com foco em uma linguagem artística específica, a dança. As críticas de
Barbosa (2002) e sua sistematização da Abordagem Triangular podem auxiliar no que
concerne à discussão dos conteúdos e metodologias no ensino de Arte, como também o
livro organizado por Penna (2001), pelo fato de discutir o ensino de Arte em referência
aos PCN. Além disso, Gouthier (2008) pode auxiliar na compreensão dos percursos
históricos do ensino de Arte no Brasil construindo uma base mais sólida para discuti-lo
na contemporaneidade. Estes autores, juntamente com outros referenciais, foram
importantes, especialmente na análise das entrevistas no terceiro capítulo, para que eu
pudesse dialogar com a fala das professoras, uma vez que tratam mais especificamente
sobre conteúdos, metodologias, avaliação e didática em Arte-Educação. Por isso,
puderam contribuir significativamente para a discussão, constituindo-se em uma ponte
entre pesquisador e fenômeno.

2.1 O CAMPO DE PESQUISA: a Escola Estadual Dr. Garcia de Lima
A Escola Estadual Dr. Garcia de Lima se localiza na Avenida Leite de Castro em
São João del-Rei/MG. A instituição possui uma arquitetura relativamente extensa com
pátios, refeitórios e quadra, espaços ao ar livre e cobertura, que, de certa forma,
permitem a dinamicidade nas atividades escolares (área construída de 40.000 m2). A
imagem a seguir (FIGURA 1) é a compilação de três fotos, mostrando a fachada da
escola e os dois espaços alternativos que foram utilizados nas aulas de Arte.
FIGURA 1 – Escola Estadual Dr. Garcia de Lima
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Fonte: Katiuscia Paiva, 2015

Com relação à disponibilidade de materiais e recursos para atividades artísticas,
a escola não possui uma sala específica para as aulas de Arte, que são realizadas na
mesma sala onde são ministradas todas as outras disciplinas, ou podem, a critério do
professor, serem utilizados outros espaços da escola, como o pátio, por exemplo
(FIGURA 1).
A escola não fornece material para os estudantes, como pincéis, tesoura, tintas
etc., mas oferece apoio para excursões e atividades extraclasses, bem como laboratório
de informática e uma biblioteca equipada com cerca de 20 títulos na área de Arte. Além
disso, possui um projetor multimídia (data show) já instalado na sala de aula,
permitindo a utilização de vídeos e imagens, conforme será discutido mais
detalhadamente no terceiro capítulo.
O acompanhamento das aulas, pela minha parte, iniciou-se no segundo semestre
de 2015. As duas aulas de Arte aconteciam às sextas-feiras, sendo que no período
matutino era ministrada pela professora Rosa e no período vespertino pela professora
Violeta.
A professora Rosa possui 48 anos, é Licenciada em Desenho e Plástica pela
UEMG (1999-2001), trabalha nessa instituição desde 2007 e foi efetivada pela Lei 100,
lecionando apenas a disciplina Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos
do Ensino Médio. A professora Violeta possui 23 anos e concluiu a graduação em
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Teatro na UFSJ em 2014. Portanto, essa foi sua primeira experiência como docente,
sendo admitida na escola sob a forma de designação.
O planejamento anual é feito pelas próprias professoras, com base no CBC.
Entretanto, foi possível observar que as professoras priorizam suas atividades de acordo
com suas formações acadêmicas. Logo, a professora Rosa foca no ensino das Artes
Visuais, mais especificamente o ensino do desenho. A professora Violeta, por sua vez,
explora com mais intensidade as Artes Cênicas. Isso não significa que não abordem as
outras linguagens, mas sim que elas são trabalhadas com superficialidade. Partindo
dessa observação, considero relevante discutir acerca da formação docente no que tange
ao ensino de Arte, bem como os conteúdos trabalhados na disciplina e os critérios de
avaliação destes.
Para tanto, a partir das observações em campo e entrevistas com as arteeducadoras, organizei a interpretação do fenômeno em três categorias – formação
docente; implicações didático-metodológicas; e percepções e vivências da professora –,
partindo das unidades de significado, que representam os “[...] recortes julgados
significativos pelo pesquisador, dentre os vários pontos aos quais a descrição pode leválo” (GARNICA, 1997, p. 116). A busca pelas unidades de significado, bem como sua
categorização, ajudaram-me a desvelar o fenômeno conforme a proposta das análises
ideográfica e nomotética; ou seja, “[...] a Análise Ideográfica, desvelando as ideias dos
sujeitos individualmente, e a Análise Nomotética, onde se buscam, sem a preocupação
de generalizações, os pontos de convergência e/ou divergência entre as ideias dos vários
participantes da pesquisa” (MOREIRA; SIMÕES; PORTO, 2005, p. 110). Essas
análises serão explicitadas a seguir.
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3 O COMPASSO DOS PASSOS: apresentação, discussão e interpretação das
vivências

Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes
e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores.
(Eduardo Galeano)

Neste capítulo, apresentarei e discutirei os conteúdos das entrevistas realizadas
com as duas arte-educadoras da instituição de ensino pesquisada juntamente com as
anotações do diário de bordo, feito a partir do acompanhamento das aulas. Para isso,
utilizarei as análises ideográfica e nomotética. Por isso, escolhi as palavras de Eduardo
Galeano para iniciar este capítulo, uma vez que elas instigam a reflexão de que, sendo
os sujeitos dotados de singularidades, suas experiências e olhares serão igualmente
distintos. Além de serem significativas para refletir também a concepção
fenomenológica, pois:

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que
transparece na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de
minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de umas
nas outras; ele é, portanto inseparável da subjetividade e da
intersubjetividade que formam sua unidade pela retomada de minhas
experiências passadas em minhas experiências presentes, da
experiência do outro na minha (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 18).

Assim sendo, os elementos apresentados neste capítulo envolvem múltiplos
sentidos e significados já que refletem minhas próprias experiências juntamente com as
experiências descritas pelas duas professoras, como também envolverão as
interpretações e visões do leitor.

3.1 ANÁLISE IDEOGRÁFICA

Neste tópico, utilizei a análise ideográfica para compreender a fala das duas arteeducadoras entrevistadas, já que esta “[...] penetra e enreda-se nos meandros das
descrições ingênuas do sujeito, tomadas em sua individualidade. [...] ela revela a
estrutura do discurso do sujeito, evidenciando os aspectos noemáticos da descrição”
(BICUDO, 2011, p. 58). Isto é, é através do percebido (noema), juntamente com o ato
de perceber (noesis), que se torna possível a compreensão dos fenômenos e da
experiência vivida.
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Noema e noesis são termos que Husserl utiliza para demonstrar a
ligação e a inseparabilidade entre Consciência e Mundo, entre eu e o
outro, entre sujeito e objeto, entre a intenção e o objeto intencionado.
É através da compreensão da relação entre o pensar e o pensado, entre
o lembrar e o lembrado que o vivido, na sua pureza, é compreendido
(BORBA, 2010, p. 107).

Dessa maneira, a partir das unidades de significado -, que organizei em razão das
falas das professoras tal como foram ditas –, pude descrever as asserções articuladas, as
quais, como pesquisadora, interpretei e reescrevi com minhas palavras. Com base nas
perguntas realizadas nas entrevistas (Apêndice C), as falas das professoras foram
subdivididas em três temas inicialmente: formação docente, implicações didáticometodológicas, e percepções e vivências das professoras. A análise ideográfica foi
realizada de forma individual; ou seja, primeiro, expus as falas da professora Rosa
(Apêndice A) e, posteriormente, as da professora Violeta (Apêndice B), a fim de
facilitar a visualização e compreensão das vivências descritas.
Apresento, a seguir, o resumo das asserções articuladas. É importante esclarecer
que a análise ideográfica completa e detalhada encontra-se em Apêndices e que as falas
indicadas com a letra A correspondem à professora Rosa (Apêndice A) e as falas
assinaladas com a letra B pertencem à professora Violeta (Apêndice B). O Quadro 1
apresenta as falas referentes à formação docente das professoras.
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Quadro 1 – Falas referentes à formação docente das professoras
Professora Rosa

Professora Violeta

A1: Sente uma lacuna entre teoria

B1: Tem formação em Teatro e

e prática oferecidas na graduação em não se sente apta e segura para ministrar
relação à realidade escolar, pois não conteúdos
abrangem

todas

as

das

outras

linguagens,

habilidades colocando-se contra a polivalência na

necessárias para o cotidiano e, por isso, Arte.
precisa pesquisar.

A2: Exemplo dessa defasagem

B2: Ela compreende que precisa

entre a formação acadêmica e a realidade se “reciclar” continuamente, visando a
escolar é a sua dificuldade com relação um trabalho mais satisfatório.
ao domínio de sala.

A3: Também, mostra que os

B3: O convívio com o PIBID

estágios realizados na graduação em ajudou muito a prepará-la para enfrentar
galeria de arte, escola pública e particular a realidade escolar apesar de ter sido em
não foram suficientes para superar a ambientes com características diferentes.
lacuna. De fato, foi em uma oficina de Faz também uma crítica ao grande
arte que mais aprendeu tal domínio ainda número de alunos em uma mesma sala de
que tenha estagiado em uma “escola boa” aula, pois acredita ser prejudicial à
que era “bem disciplinada”.

aprendizagem.

No Quadro 2, as falas correspondem às implicações didático-metodológicas; ou
seja, as professoras explicitaram os conteúdos e formas de abordá-los, bem como os
procedimentos de avaliação.
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Quadro 2 – Falas correspondentes às implicações didático-metodológicas das
professoras

Professora Rosa

Professora Violeta

A4: Trabalha com as quatro

B4: Aborda todas as linguagens

linguagens artísticas, entretanto, prioriza artísticas divididas bimestralmente.
os conteúdos de artes visuais tendo em
vista sua formação. As demais linguagens

B5: Trabalha com História da

são trabalhadas de forma expositiva Arte,

em

aulas

expositivas,

exceto quando os alunos do PIBID caracterizando cada um dos movimentos
propõem atividades musicais e com as artísticos.
quais acaba aprendendo também.
B6: Há também uma releitura de
A5: Para o estudo de dança e obras visuais, como a Mona Lisa, visando
música, ela apresenta slides aos alunos, como os alunos usam seu corpo nessa
mostrando a trajetória histórica destes. tarefa, como, por exemplo, construir o
Solicita que os próprios alunos façam cenário, ser o quadro.
suas pesquisas e comenta que eles
apresentam produções melhores que as

B7: Ela comenta que as pesquisas

delas, uma vez que dominam essa parte realizadas pelos alunos (por exemplo,
tecnológica.

sobre

as

danças)

despertaram

a

curiosidade sobre coisas novas e os
A6: Apesar de ser conteúdo do 9º levaram a terem outro olhar sobre a Arte
ano, ela não trabalha com a pintura para além do que ensinou.
devido à inadequação na estrutura física
da escola, o que torna tal atividade
impossível.

B8: Ela expõe sua dificuldade em
compreender o comportamento da turma
para que possa dar aulas que atraiam a

A7: A professora se queixa da atenção de todos os alunos durante todo o
desvalorização das aulas de Arte por tempo, e não só para “cinco minutos”.
parte dos colegas de trabalho, o que
impede a aplicação de determinadas

B9: As turmas dos 3º e 9º anos,

atividades artísticas como a música. Esse matutino, participaram da excursão sobre
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comportamento dos seus colegas é da Vinci em BH; o 9º ano do turno
vespertino – turma na qual ela ministra as

frequente.

aulas – não foi devido à indisciplina por
A8: Promoveu uma visita às descumprirem um acordo feito.
exposições de Leonardo da Vinci e
Kandinsky em Belo Horizonte. Por não

B10: A professora manifesta seu

ser uma atividade obrigatória, só foram interesse em levar os alunos para
os que podiam ter esse gasto. Percebeu conhecerem o teatro municipal, mas há
que, por serem de outra geração, acharam um problema em relação ao transporte
as obras de da Vinci maçantes, mas se pago – nem todos podem assumir esse
interessaram pelas obras de Kandinsky custo e ela não quer excluir ninguém – e
em

3D,

pois

dialogavam

com

a este é necessário para a segurança dos

tecnologia, algo de seus cotidianos. alunos que são muito agitados.
Pretendia também promover excursão à
Inhotim, mas não deu certo em razão de

B11: como os alunos são muito

vaga para agendamento. Comenta que agitados, no início do ano a professora
tais excursões promovem melhor a trouxe jogos que auxiliavam a extravasar
relação professor-aluno, na qual ela essa energia corporal. Ela percebeu que
também aprende e se surpreende com os esse não era o melhor caminho, pois
educandos.

preferiam atividades que estimulassem a
calma e a concentração. Esse foi o

A9: Ela mostra seu desejo de que caminho adotado por ela na disciplina
as excursões sejam mais frequentes, desde então.
inclusive na própria cidade, visto que há
muito artista bom. Sair da sala é uma

B12: Ela percebia certo pudor

estratégia enriquecedora, mas é muito com relação ao corpo, principalmente
complicado, especialmente no final do entre os meninos, em tocar o outro, dar as
ano, devido às exigências burocráticas e mãos para fazer uma roda, por exemplo;
curriculares, principalmente se houver bloqueio decorrente da idade dos alunos,
prova, pois há professores que não de cultura machista, do preconceito e
liberam os alunos.

tabu com relação ao contato corporal
entre eles. Ao longo do ano, foram

A10: Ela explica um caso em que lidando melhor com isso.
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duas professoras negaram seu pedido de
excursão em razão das provas. Para ela,

B13: Para ela, a conversa em sala

os colegas deveriam ter mais diplomacia não é um problema. A professora
quanto a isso.

compreende a dificuldade dos alunos em
permanecerem em silêncio todo o tempo

A11: Comenta que os alunos se e fazendo cópias nas sextas-feiras. A
mostram mais interessados quando a ida escola insiste numa aprendizagem sem
é avaliativa, e não só cultural, pois é movimento, focada só no cognitivo. Na
exigido que façam um relatório sobre as sua aula, eles têm mais liberdade para se
experiências, ao qual ela atribui nota.

expressarem embora isso cause muita
euforia.

A12:

A

professora

Também,

percebe

que

a

considera Educação Física é um momento de

importante trabalhar essas dimensões respirar, de extravasar, de correr.
com os alunos de 9º ano, que estão na
fase da adolescência. Entretanto, ela o faz

B14: Para ela, o silêncio exigido

esporadicamente com dinâmicas musicais em sala não repercute no aprendizado.
quando há o contato maior entre os Mesmo a falação nem sempre é negativa,
alunos.

como ocorre com seus alunos falantes,
que produzem do jeito deles, com seu
A13: Os alunos são avaliados ritmo e singularidade.

constantemente

mediante

pesquisas

escritas, produção de releituras de obras
de arte e provas.

B15: A professora adota como
métodos avaliativos: a participação em
sala por meio de aulas práticas (promove

A14: Ela expõe sua dificuldade e o contato entre alunos), relatórios de aula
insatisfação com relação ao processo (escrita no caderno para aprenderem a
avaliativo na disciplina Arte, uma vez autorrefletir sobre as teorias e o que
que este acaba se resumindo em avaliar o fizeram anteriormente), pesquisa (como
cumprimento – ou descumprimento – das tarefa escolar), além do simulado, que é
tarefas em sala de aula. Mas reconhece uma exigência da escola. No entanto,
não

ter

como

diferenciar

uma considera

como

mais

importante

a

participação “com boa vontade” de outra vivência em sala.
“com muita má vontade”.

35

B16: A professora se coloca em
busca para compreender o “tempo deles”,
algo caótico, e se coloca no processo de
avaliação, analisando em cada aula o seu
rendimento. Reconhece o jeito penetrante
das aulas centradas na cognição e na
cópia (para memorização).

O Quadro 3 diz respeito às percepções e vivências das professoras, as quais
relataram sobre o espaço da Arte na educação e como se envolvem com a Arte dentro e
fora da dimensão escolar.

Quadro 3 - Percepções e vivências das professoras

Professora Rosa

Professora Violeta

A15: Para ela, a disciplina Arte é a

B17: Ela afirma o papel expressivo

única que confere ao aluno a possibilidade da Arte, explorando individualidades,
de se expressar de forma criativa e crítica.

imaginação e criação. Apesar de certo
controle social sobre a imaginação, na

A16: A professora relata com Arte há recursos para sua libertação. Por
indignação

o

preconceito

e

a fim, esse é o lugar da Arte na escola:

desvalorização da Arte tanto por parte dos libertar a imaginação.
colegas

de

trabalho

quanto

da

Superintendência Regional de Ensino. Ela

B18:

Comparado

cita como exemplo um colega, formado escolas, o espaço é

com
muito

outras
grande,

em Arte, que perdeu suas aulas para uma possibilitando opções para as experiências
professora mais antiga e sem formação na artísticas fora de sala. Como aspecto
área.

negativo, ela cita a falta de cobertura
nesse espaço contra o Sol, por exemplo,
A17: Ela comenta que no início da mas os alunos têm boa disposição até

carreira se sentia mais incomodada com mesmo para ficarem debaixo da sombra
tal situação desrespeitosa. Agora, “dança de uma árvore.
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conforme a música” sem deixar de fazer o
que

está

ao

seu

alcance.

Esse

B19:

A

professora

sente

a

desencantamento frente à situação da Arte compreensão dos colegas com as aulas de
se deve, principalmente, pela implicância Arte e compreende as dificuldades em tal
vinda de professores de Matemática e de situação, especialmente com relação à
Português. Deseja, mesmo, é trabalhar em estrutura física, mas consegue se adaptar e
conjunto, de forma a oferecer um ensino é feliz.
melhor aos alunos.
B20: Para ela, a visão dos alunos
A18: A professora associa ao fraco com relação à Arte tem se modificado e
interesse dos alunos a falta de estrutura não pode ser mais vista como tapaescolar

(giz

e

quadro),

de

maior buracos. A supervisora, por exemplo,

valorização da teoria (como de História da sequer reconhece alguma importância no
Arte, que segundo ela, os alunos acham ensino de Arte. É preciso sair da restrição
supermaçante)

e

seu

descompasso da sala de aula e dar visibilidade ao

tecnológico (internet, informação rápida). trabalho, para que a comunidade escolar a
Na Arte, com realce na Música, há um aprecie.
dinamismo que envolve e diverte o
alunado, um exemplo para o cotidiano
escolar.

B21:

Embora

muito

agitados,

sentem-se mais motivados a realizar
atividades fora da sala e com participação

A19: Faz artesanato como forma satisfatória.
de relaxar, gosta de museu, galeria e
música. Ela reconhece a importância de se

B22:

Ela

comenta

que

o

manter atualizada com as tendências e envolvimento dos alunos com a Arte
novidades artísticas para a sua formação.

permite ampliação do repertório, a fim de
que

eles

experienciem

novas

possibilidades e olhares. Embora pareçam
infantis, há uma mudança processual em
sua concepção acerca da Arte.

B23: Ela afirma a importância de o
professor de Arte ser artista. Ela também
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aprecia exposições, cinema e participa de
grupos teatrais. Convida seus alunos para
assisti-la, mas já num espaço diferente e
com outro olhar sobre a Arte.

3.2 ANÁLISE NOMOTÉTICA

Este tópico pretende expor a discussão das asserções articuladas apresentadas
anteriormente – na análise ideográfica – a partir da organização destas em categorias.
Assim, pretendo me aprofundar nas questões e conceitos, os quais considero mais
relevantes. Segundo Bicudo (2011, p. 58):

A análise nomotética indica o movimento de reduções que
transcendem o aspecto individual da análise ideográfica. Esse termo
vem de nomos, que diz da construção de leis e de seu uso. [...]
fenomenologicamente, indica a transcendência do individual
articulada por meio de compreensões abertas pela análise ideográfica,
quando devemos atentar para as convergências articuladas nesse
momento e avançar em direção ao seguinte, quando perseguimos
grandes convergências, cuja interpretação solicita insights.

Busco interpretar a fala das professoras não apenas pela linguagem verbal em si,
mas por todo o conjunto envolvido na comunicação e vivência durante o período da
pesquisa. Isto é, acredito na importância da associação da linguagem verbal à corporal,
bem como da análise da prática em sala de aula, uma vez que esta pode revelar as
possíveis entrelinhas presentes nas falas das professoras. Para isso, a partir das
asserções articuladas, estabeleci seus encontros; ou seja, em quais pontos as asserções se
assimilavam. Cabe ressaltar que “[...] este método busca as generalidades, o que há de
comum, de geral nas ações investigadas e não generalizações – universalidades.”
(RODRIGUEZ, 2011, p. 66).
Desse modo, construí dez invariantes. São elas:

Invariante 1- Formação Acadêmica insuficiente para a prática pedagógica:
ambas as professoras expuseram suas críticas com relação à lacuna entre a formação
acadêmica e a realidade da docência. Corresponde às asserções: A1, B1 e B3.
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Invariante 2- Priorização de uma linguagem artística em detrimento às outras:
apesar de dividirem bimestralmente as linguagens artísticas, as professoras focam no
ensino da linguagem que está de acordo com suas formações acadêmicas; as demais são
trabalhadas superficialmente. Em virtude disso, expõem que sentem dificuldade em
cumprir todo o conteúdo exigido pelo currículo escolar na disciplina Arte. Reporta-se às
asserções: A4, A5, B1 e B4.

Invariante 3- A sensação de ineficiência e o desejo de poder fazer mais: as
professoras se queixam da incompletude de seus trabalhos, não apenas devido às suas
formações acadêmicas, mas também pela falta de estrutura física da escola ou por
questões burocráticas como as avaliações/provas. Manifestam que gostariam poder
realizar um trabalho melhor. Entretanto, tentam se adaptar à realidade. Veja asserções:
A6, A9, A14, A17, A18, B10 e B20.

Invariante 4- A (des)valorização da disciplina Arte no contexto escolar: as
professoras sentem que há certo preconceito com relação à presença da disciplina Arte
no currículo escolar. A disciplina é vista pelos colegas de trabalho como apenas
diversão ou até mesmo “tapa-buracos”. Algumas vezes, o preconceito vem dos próprios
alunos, que se mostram desinteressados quando a atividade não é avaliativa. Todavia,
estes têm mudado suas visões no decorrer das aulas. Obedece às asserções: A7, A9,
A10, A11, A16, A17 e B20.

Invariante 5- Estrutura inadequada para as aulas de Arte: pôde-se observar em
comum às professoras a crítica quanto à falta de materiais e/ou espaço próprio para as
aulas de Arte. Embora ambas as professoras pontuem a mesma questão, elas assumem
posturas diferentes com relação a isso. Uma delas se mostra mais incomodada, citando a
falta de estrutura como fator determinante para a impossibilidade de trabalhar
determinadas atividades artísticas. Já a outra professora alega que, apesar disso,
consegue se adaptar procurando outras formas de desenvolver as atividades com seus
alunos. Resulta das asserções: A6, B18 e B19.

Invariante 6- O aspecto cognitivo x lúdico-corporal: neste caso, as duas
professoras divergem completamente. Na prática de uma delas, há predomínio de aulas
expositivas que exploram o aspecto cognitivo e a sua justificativa pela não realização de
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atividades que estimulem a interatividade dos alunos é a falta de materiais e
infraestrutura. Já a outra professora explora as atividades corporais tentando um
equilíbrio entre o aspecto cognitivo, lúdico, corporal e afetivo. Refere-se às asserções:
A4, A6, A13, A18, B5, B6, B15 e B21.

Invariante 7- A relevância de o professor vivenciar a Arte: ambas as professoras
vivenciam a Arte, de diferentes maneiras, visando a melhorar suas práticas docentes ou
até mesmo como forma de lazer e/ou relaxamento e considerando importante essa
vivência artística para seus desenvolvimentos nos âmbitos profissional e pessoal.
Correspondente às asserções: A19 e B23.

Invariante 8- Concepções acerca da (in)disciplina em sala de aula: refere-se ao
comportamento dos alunos nas aulas de Arte e à postura das professoras perante esta
questão. Diz respeito às asserções: A2, A3, B8, B9, B11, B13 e B14.

Invariante 9- Arte como poder de transformação: refere-se ao importante papel
da Arte no desenvolvimento dos alunos. As professoras observam e destacam o
progresso dos alunos a partir do contato com a Arte. Procede das asserções: A8, A12,
A15, B7, B12, B17, B20 e B22.

Invariante 10- Professor também se coloca como aprendiz: refere-se à
flexibilidade das professoras para se adaptar à realidade e à disponibilidade em
aprender. Deriva das asserções: A5, A8, B2 e B16.

3.2.1 Matriz Nomotética

A seguir, apresento a matriz nomotética, pela qual é possível visualizar as
convergências entre as asserções articuladas e as invariantes. É importante orientar que
as asserções do conjunto A referem-se à professora Rosa e as do conjunto B à
professora Violeta.
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Asserções Articuladas Inv.1 Inv.2 Inv.3
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23

Inv.4 Inv.5 Inv.6 Inv.7

Inv.8 Inv.9 Inv.10 Nº*

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

3

4

7

7

3

8

X
2

7

8

4

* Corresponde à quantidade de asserções presentes nas diversas invariantes.
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1
1
1
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

3.3 CATEGORIAS ABERTAS

A partir das invariantes, apresentadas anteriormente, estabeleci as intercessões
destas. Assim, defini quatro grandes temáticas para discuti-las mais profundamente. São
elas: currículo: multiplicidade de conteúdo; o espaço da Arte na escola: refletindo sobre
a (des)valorização; relação professor-artista-pesquisador; e observações inquietantes:
disciplina e avaliação.

3.3.1 Currículo: multiplicidade de conteúdo

A partir das invariantes 1, 2 e 6, julguei considerável discutir sobre a formação
docente e a multiplicidade de conteúdos que compõem a disciplina Arte. Eles constam
nos documentos legais que norteiam as práticas artísticas na rede pública de ensino, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Currículo Básico Comum (CBC), sendo os
PCN um documento de âmbito nacional e o CBC organizado pelo estado de Minas
Gerais, como já assinalamos no início desta dissertação.
Ambos sugerem que as quatro linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança,
Música e Teatro) sejam desenvolvidas no currículo escolar articulando os três eixos
norteadores

do

processo

de

ensino-aprendizagem:

produção,

apreciação

e

contextualização6, baseados, como também já ressaltamos, nas concepções da
“Abordagem Triangular” sistematizada por Ana Mae Barbosa. Isso é possível observar
no seguinte trecho do PCN: “O ensino de Arte deve possibilitar a todos os alunos a
construção de conhecimentos que interajam com sua emoção, através do pensar, do
apreciar e do fazer arte” (BRASIL, 1997, p. 2). Assim também aponta o CBC: “As aulas
de Arte são um espaço privilegiado para que sejam aprendidas as elaborações estéticas
presentes nos produtos artísticos de artes audiovisuais, artes visuais, dança, música e
teatro, e sobre as possibilidades de apreciação desses produtos artísticos” (MINAS
GERAIS, 2006, p. 35).
Questionei as professoras se elas sentiam que suas formações acadêmicas
estavam adequadas às suas práticas educativas. Ambas mencionaram sentir dificuldades
6

A produção refere-se à prática artística; a apreciação refere-se à fruição de diferentes linguagens
artísticas, incluindo a produção dos próprios alunos; e a contextualização significa instigar os alunos ao
pensamento crítico-reflexivo, levando-os à construção de conhecimentos a partir dos trabalhos artísticos
apreciados e vivenciados.
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para ministrar todas as linguagens artísticas. Porém, a professora Rosa comentou que,
mesmo com relação à sua área de atuação – Artes Visuais –, sente que a graduação é
insuficiente, pois, em sua concepção, “[...] faculdade falta muita coisa [...] muita coisa
de história da arte [...] não dá pra resumir agora, parte teórica principalmente”. Pude
sentir na fala da professora uma insatisfação quanto à sua formação acadêmica,
julgando-a como incompleta até mesmo para ministrar conteúdos de sua própria
formação inicial.
Conforme foi discutido mais detalhadamente no primeiro capítulo, houve um
período na história quando a formação dos professores era voltada para a polivalência
com os cursos de Licenciatura em Educação Artística. No entanto, estes eram
superficiais por abordarem todas as linguagens no período de apenas dois anos. Em
razão da luta dos arte-educadores, aos poucos, a Arte conquistou seu espaço como área
de

conhecimento

reconhecendo

que

cada

linguagem

artística

possui

suas

especificidades. Exemplo disso foi a substituição da nomenclatura “Educação Artística”
para “Arte”. Assim, o foco da formação profissional passou a ser voltado para a
especialização, e não mais para a totalidade.
Entretanto, de certa forma, continua-se exigindo a polivalência do professor ao
admitir um profissional com formação específica para atender às diversas vertentes da
Arte. Na concepção de Volpe (2006), essa situação se deve à falta de clareza dos
documentos oficiais, como o PCN, pois, ao se deixar lacunas quanto à formação
docente adequada, isto permite aos estados e municípios reivindicarem o exercício da
polivalência. Embora o documento se posicione contra a formação polivalente, deixa
margens para interpretações ambíguas e práticas equivocadas.
Sobre isso, a professora Violeta se posiciona:

Não concordo com essa visão de o professor de Arte ter que ser
polivalente. [...] tem que ser um professor de música, um professor de
dança, um professor de teatro, um professor de artes visuais. Acho
complicado um professor que é formado em uma dessas áreas dar
conta de todas.

Assim como a professora, também penso que seria interessante que se pudesse
ter um professor para trabalhar cada linguagem artística na escola e que este tivesse as
condições necessárias para proporcionar experiências artísticas significativas aos
educandos. Entendo que a formação acadêmica por si só não é suficiente para
possibilitar o aprendizado e desenvolvimento de um profissional engajado, já que a
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formação de um indivíduo está para além de seus conhecimentos acadêmicos. Ou seja,
sua formação envolve corporeidade, cognição, afetividade, memória e percepções
sinestésicas. Enfim, baseia-se nas vivências interativas consigo mesmo e com o mundo.
Todavia, considerando que – no âmbito da formação acadêmica inicial – os
cursos de graduação na área artística possuem um foco específico, é inconveniente
exigir desse profissional uma prática polivalente. Isto é, se o indivíduo tem a opção de
graduar-se em uma linguagem artística específica – graduação em Dança ou Música, ou
Artes Visuais, ou Teatro –, será que ele realmente teria condições de trabalhar todas as
linguagens artísticas na escola se se pressupor que suas vivências, ao menos no âmbito
acadêmico, tenham sido restritas? Ou esse profissional, após graduar-se em uma
determinada expressão artística, deveria buscar cursos de pós-graduação nas outras
áreas artísticas, a fim de sanar as “lacunas” de sua formação? Nesse sentido então, estarse-ia pressupondo que um saber generalizado sobre Arte seria mais significativo que um
saber especializado; ou seria o contrário?
Ressalto que não tenho a pretensão de responder tampouco encontrar soluções
para tais questionamentos. Minha intenção é apenas refletir sobre a relação entre a
formação acadêmica do arte-educador e as condições para sua atuação em sala de aula.
Nessa perspectiva, penso que há desencontros entre a formação e a prática docente, uma
vez que a concepção de um professor especialista não atende à realidade escolar.
O planejamento anual de cada professora prevê o ensino de cada linguagem
artística bimestralmente. No entanto, as divisões dos conteúdos por bimestre nem
sempre são seguidas à risca e cada professora foca seu trabalho nas áreas de suas
formações acadêmicas; isto é, a professora Rosa, em Artes Visuais (desenho), e a
professora Violeta, em Artes Cênicas (teatro).
As demais linguagens artísticas, sobre as quais elas não têm domínio, utilizamnas com o apoio de vídeos explicativos e slides que auxiliem o diálogo. Ressalto que as
salas de aula possuem um projetor multimídia (data show), o que facilita a dinâmica das
aulas, já que, além de poderem usufruir do aporte tecnológico, este, já instalado na
própria sala de aula, otimiza o tempo.
A professora Rosa explica: “[...] a parte de dança e teatro é só teórica, algum
vídeo sobre as danças, um trabalho mais teórico. Não tem aula prática nem de teatro
nem de dança”. Considero relevante esclarecer que, embora saibamos que ainda há certo
dilema entre os conceitos de teoria e prática artística, assim como nos apresenta VeigaNeto (2015), não se pode dissociar completamente a teoria e a prática no processo de
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aprendizagem, assim como não há dicotomia entre corpo e mente. Mas a visão que a
professora Rosa traz em sua fala é de que as atividades teóricas são aquelas nas quais o
aspecto cognitivo é priorizado e a corporeidade dos alunos fica restrita à sala de aula. Já
as atividades práticas são aquelas que permitem aos alunos maior liberdade de
expressão, especialmente corporal.
Ela comenta ainda que podia contar com o apoio dos estudantes do curso de
Música da UFSJ, em um projeto do PIBID7, para realizar atividades musicais com as
crianças e que trariam contribuições ricas, das quais gostavam muito. Assim, ela
também tinha a possibilidade de aprender com os universitários. Mas, devido à
ocorrência de problemas com professores de outras disciplinas, estes acabaram
desestimulando a professora nessas interações8. Embora não tenha tido a intervenção
dos universitários, durante o período de acompanhamento da pesquisa, a professora
Rosa disponibilizou duas aulas para atividades musicais. Estas foram realizadas em sala
de aula sem alterar a disposição do espaço; ou seja, os alunos continuaram enfileirados e
sentados em suas carteiras. Na primeira aula, após apresentar um vídeo sobre história da
música, foi entregue um tema a cada aluno para que, individualmente, compusessem
uma paródia deixando a escolha da música a critério deles. Ao final da aula, alguns
alunos apresentaram suas composições.
A segunda aula trabalhou a apreciação musical por meio da identificação de
gêneros musicais, apresentando diferentes músicas sobre as quais os alunos deveriam
escrever em seus cadernos qual o gênero correspondente. Nessa atividade, notei a
dificuldade dos alunos em reconhecerem os ritmos, mostrando que seus repertórios
ainda eram restritos ao que, geralmente, é apresentado pela mídia, à qual eles têm
acesso, como, por exemplo, funk, sertanejo e hip hop. Os demais gêneros musicais,
como rock, samba e bossa nova, eram desconhecidos pela maioria da turma. Ao término
da aula, a professora pediu que os alunos elegessem um dos ritmos, e eles escolheram o
forró. Em seguida, alguns alunos levantaram-se para dançar. Pude perceber o quão a
dinâmica da aula agradou aos alunos, embora suas expectativas e sugestões para as
aulas de música não tenham sido atendidas, como, por exemplo, sair para o pátio, cantar
e tocar violão. Inclusive, um aluno levou o instrumento para sala, mas não foi permitido
7

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma proposta de valorização dos
futuros docentes durante seu processo de formação, oferecendo bolsas aos estudantes de licenciaturas
para que desenvolvam atividades pedagógicas em escolas da rede pública de educação básica e possam se
aperfeiçoar e estagiar em suas futuras áreas de atuação.
8
Tal situação será explicitada mais detalhadamente no item 3.3.2, o qual diz respeito à categoria acerca
da desvalorização da Arte no espaço escolar.
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pela professora que ele fizesse uso dele. Além disso, o silêncio era um pedido constante
da professora, inibindo a participação dos alunos. Sobre isso, discutirei mais
detalhadamente no item 3.3.4, correspondente à categoria aberta sobre a disciplina em
sala de aula.
As demais aulas que pude presenciar trabalhavam com o desenho em diferentes
vertentes: de observação, livre, em perspectiva 3D e abstrato. Em uma das provas
bimestrais (Anexo C), havia uma questão solicitando aos alunos a confecção de três
desenhos diferentes. Um dos alunos pediu para desenhar em uma folha à parte, pois o
espaço estava pequeno. A professora negou o pedido dizendo que deveriam desenhar no
verso da prova, delimitando o espaço e, consequentemente, inibindo a criatividade e
expressividade sem esclarecer os motivos didáticos para tal atitude. A meu ver, essa
metodologia não explora todas as potencialidades dos educandos, uma vez que as
atividades estão intimamente ligadas à cópia e obrigatoriedade do processo avaliativo.
Posto isso, observei que as aulas da professora Rosa restringem as experiências
dos educandos ao espaço do caderno e da sala de aula, focando na técnica do desenho e
uso das cores utilizando-se apenas lápis grafite e lápis de cor. Entendo e reconheço a
importância de tal conteúdo, que inclusive está de acordo com os documentos oficiais.
Porém, questiono: focar em apenas uma técnica abdicando-se dos demais conteúdos das
Artes Visuais – pintura e escultura, por exemplo –, bem como das demais linguagens
artísticas, seria vantajoso, tendo em vista que possibilita ao aluno aprofundar em
determinado conhecimento, ou seria prejudicial, uma vez que restringe suas vivências?
Ressalto que não tenho intenção de chegar a alguma conclusão a respeito. Apenas,
acredito ser fundamental refletir sobre tais aspectos, já que a presente pesquisa busca
compreender as vivências artísticas no contexto escolar.
Assim, sob esse viés, trago a reflexão sobre a questão que envolve o criar e o
copiar. Destaco alguns momentos que pude observar na prática da professora Rosa: a
realização de um desenho no quadro para os alunos copiarem no caderno, sem propiciar
a reflexão da atividade, e a entrega de um desenho pronto aos alunos, restringindo suas
experiências ao ato de copiar e/ou colorir. Sobre essa questão, sugiro como reflexão a
imagem elaborada por Lowenfeld (1977):
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FIGURA 2 – Reprodutibilidade no desenho infantil

Fonte: Lowenfeld (1977, p.24).

Na Figura 2, o primeiro desenho representa um pássaro na visão de uma criança
antes de ter contato com a ilustração do livro, na qual ela deveria apenas copiar e/ou
colorir. A partir desse contato, ela começa a desenhar o pássaro da mesma forma que o
livro, perdendo suas sensibilidades expressiva, criativa e estética.
É importante que haja a liberdade de expressão ao mesmo tempo em que lhes
são apresentados os conceitos, as técnicas e a teoria que envolve a prática do desenho de
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acordo com as capacidades motoras e cognitivas de cada indivíduo. Isso corrobora que
são eles os aspectos importantes para a construção de conhecimentos e formação de um
aluno mais criativo, crítico e consciente por meio da interação entre pensar, fazer e
apreciar, assim como sugere a “Abordagem Triangular” sistematizada por Ana Mae
Barbosa. Além disso, ao desenhar, a criança tem a possibilidade de se expressar pela
interação com todo seu corpo, uma vez que:

O corpo inteiro está presente na ação, concentrado na pontinha do
lápis. Esta funciona como ponte de comunicação entre o corpo e o
papel. A ponta do instrumento é uma entidade sensível, capaz de
registrar todo e qualquer impulso do sistema nervoso, motor e
biológico. A pontinha é um instrumento medidor da manifestação
física e vivencial da criança, espelho de sua ebulição interna, tal como
o sismógrafo, que mede os movimentos da Terra (DERDYK, 2010, p.
60).

Nas aulas da professora Violeta, embora também fossem focadas em apenas uma
linguagem artística tendo em vista sua formação acadêmica em Artes Cênicas, senti que
há mais interatividade entre os alunos e os conteúdos, já que ela propõe atividades que
conseguem dialogar com outras linguagens. Assim como pude perceber na fala da
professora:

Posso trabalhar talvez alguma obra visual ou plástica, mas como é que
seria essa transformação dessa obra, uma releitura dessa obra no
âmbito teatral. [...] como é que os alunos conseguiriam fazer uma
releitura da Mona Lisa usando o corpo? [...] eles serem o quadro.
Então, é o que consigo trabalhar com eles [...].

Essa interação entre as linguagens, especialmente no exemplo citado pela
professora, o qual confere o diálogo entre as Artes Visuais e o Teatro, através da
corporeidade, amplia conceitos e constrói visões significativas, visto que a percepção
ocorre não apenas através do corpo, mas com o corpo: “[...] a visão depende do
movimento. Só se vê o que se olha. Que seria a visão sem nenhum movimento dos
olhos? [...] O mundo visível e de meus projetos motores são partes totais do mesmo
Ser” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 16). Nesse sentido, o olhar funciona como guia da
viagem do corpo pelo espaço. À medida que o olhar se depara com os objetos, o olho
impulsiona o movimento do corpo viabilizando diferentes possibilidades de
experimentações e sensações para além do campo do olhar.
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O filósofo concebe o olho como uma potência de alcançar as coisas e
não uma tela onde elas se projetam. Para o autor, a relação que existe
entre o olho consiste no poder do olho sobre o objeto e não o objeto
como sendo uma projeção geométrica do objeto no olho (BENITO,
2011, p.77).

Em vista disso, Merleau-Ponty (2004, p. 16) destaca: “É oferecendo seu corpo
ao mundo que o pintor transforma o mundo em pintura”. Embora Merleau-Ponty
explicite a ação de um pintor, saliento que tal concepção pode ser expandida no campo
das Artes, apontando que não há dissociação entre corpo e alma, olho e espírito,
consciente e inconsciente, razão e emoção, e artista e mundo. Nesse sentido, as aulas de
Arte devem ser entendidas não apenas como um espaço escolar no qual sua função está
atrelada exclusivamente a de outras disciplinas, por exemplo, a Arte, vista como
momento de se relaxar das sobrecargas e cansaços físicos e mentais das aulas de
Matemática. A Arte deve ser entendida como um espaço íntegro, o qual é indissociável
do mundo e, consequentemente, da interação entre afetividade, corporeidade e cognição.
Além da interação entre os conteúdos didáticos e os alunos, percebi também que
o movimento corporal está mais presente nas aulas da professora Violeta, possibilitando
mais dinamicidade e liberdade de expressão. Para isso, ela utiliza o pátio da escola,
tendo em vista que é um espaço amplo e mais propício para a prática de atividades que
exploram a movimentação corporal.
Em atividades que exigem maior concentração e/ou necessitam do uso do quadro
ou data show, eles permanecem na sala. Porém, é a minoria das aulas, pois a professora
tenta, na maior parte de tempo possível, realizar as atividades no pátio. A professora
Violeta comenta ainda que compreende a dificuldade dos alunos em permanecer um
longo período de tempo fechados dentro de uma sala de aula, uma vez que a escola
ainda insiste numa aprendizagem sem movimento e focada no aspecto cognitivo. Por
isso, em suas aulas, procura oferecer mais liberdade para os alunos se expressarem e
terem o pátio como espaço de aprendizagem embora, em alguns momentos, isso cause
muita euforia.
Segundo ela, “eles gostam muito de trabalhar fora de sala. Então, quando você
propõe uma coisa fora de sala, eles têm mais motivação a fazer aquilo”. Pude observar
que, de fato, os alunos se envolvem com as atividades. A princípio, tende-se a pensar
que, devido à imaturidade dos alunos, estes se dispersariam facilmente no pátio da
escola. Entretanto, notei que eles se mostraram centrados e todos realizavam as
atividades propostas.
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Um exemplo foi o envolvimento com a proposta de uma montagem teatral em
pequenos grupos. A possibilidade de atividades em grupo é de suma importância, visto
que o processo de aprendizagem não se faz apenas individualmente na relação ser-nomundo, mas também se constitui por meio da intercorporeidade e comunhão dos
sentidos: “[...] meu corpo pode comportar segmentos tomados do corpo dos outros
assim como minha substância passa para eles, o homem é espelho para o homem”
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 23). Dessa forma, “Quer se trate do corpo do outro ou
de meu próprio corpo, não tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo,
quer dizer, retomar por minha conta o drama que o transpassa e confundir-me com ele”
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 269).
A intenção da professora era que a montagem pudesse resultar em uma
apresentação de encerramento do ano letivo. Todavia, os alunos não aceitaram que essa
apresentação fosse aberta à comunidade escolar. Eles pediram que ficasse restrita à
turma. A professora respeitou a vontade deles embora acreditasse que, no decorrer das
aulas, essa ideia pudesse ser modificada. Mas isso não aconteceu. A apresentação
ocorreu na última aula do semestre, na qual pude perceber a dedicação pela atividade,
pois eles levaram os materiais necessários à cena e permaneciam atentos às produções
dos colegas.
No processo, os alunos estudaram os diferentes tipos de palco e a história do
teatro por meio de vídeo. Eles conheceram como se escreve um roteiro teatral.
Inclusive, cada grupo preparou seu próprio roteiro. Os alunos se envolveram em
dinâmicas teatrais para composição das cenas, bem como sobre direção e atuação,
proporcionando, assim, contextualização, produção e apreciação.

3.3.2 O espaço da Arte na escola: refletindo sobre a (des)valorização

Outra questão em comum observada na fala das professoras foi a inquietação
acerca do preconceito e desvalorização da Arte no meio escolar (Invariantes: 4, 5, 9).
Considero pertinente a discussão desse tema, uma vez que há uma luta constante para
conquistar o espaço da Arte buscando o reconhecimento de sua importância para a
formação do educando. Já houve grandes avanços, conforme pude observar na história
do ensino de Arte no Brasil apresentada no primeiro capítulo. Entretanto, ainda há a
necessidade de mais mudanças em prol de sua valorização, já que esta ainda não é
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unanimidade em todos os espaços escolares, como é o caso da escola participante desta
pesquisa, a qual se pôde perceber mediante a fala das professoras.
A professora Rosa foi quem mais destacou a questão da desvalorização da
disciplina Arte, mostrando-se mais incomodada com os colegas de trabalho devido aos
comentários impróprios, como, por exemplo, a concepção que eles têm de a disciplina
Arte estar ocupando um espaço que poderia ser de outra disciplina mais importante, e
também reclamações importunas, como o seguinte caso citado por ela: “[...] a música
costuma incomodar [...] às vezes os meninos do PIBID vêm aqui, têm que fazer alguma
intervenção na sala, que faz muito barulho, tem colega que se incomoda, xinga, fica
bravo, vai na sala, pede pra parar. [...] Já aconteceu isso muitas vezes”. Algumas vezes,
a professora diz reagir retrucando os comentários, mas, na maioria das vezes, prefere
não fomentar esse tipo de discussão embora a incomode em demasia.
Tendo em vista os discursos e práticas educativas contemporâneas pautadas na
inter, multi e transdisciplinaridade, bem como os temas transversais propostos pelos
PCN – entre os quais um deles é a pluralidade cultural, explanando que a expressão
artística e cultural pode estar em contato com diferentes áreas do saber –, acredito que
tais desavenças no ambiente docente podem acarretar prejuízos não apenas para os
profissionais, como também para a formação dos educandos, uma vez que os
professores trabalham isoladamente em suas disciplinas e impossibilitam os benefícios
de uma prática interdisciplinar, assim como a professora Rosa expõe em sua fala: “[...]
ao invés de ter essa implicância, podia é trabalhar em conjunto”.
Esses acontecimentos a desestimulam e, de certa forma, acabam impedindo-a de
ministrar aulas que envolvam mais dinamicidade e/ou movimentação dos alunos. Em
sua fala, a professora acaba até sendo contraditória, o que a meu ver mostra o quão está
esgotada com relação a esse assunto: “Eu já tive mais desencantada [...] a fim de chutar
o balde [...] agora eu já tô gostando de novo de dar aula. [...] Agora, eu relaxei, eu danço
conforme a música. O que dá pra fazer, eu faço, o que não dá [pausa], posso fazer
nada”. Percebo que isso afeta sua prática docente, mostrando-se indiferente, cansada e
sem energia para criar metodologias mais lúdicas e criativas. Um exemplo disso é que
ela utiliza o mesmo plano de aula para turmas diferentes e raramente permite que os
alunos saiam de seus espaços individuais (a carteira9).

9

Termo utilizado para designar a mesa e a cadeira acopladas, disponibilizadas a cada aluno e distribuídas
de forma enfileiradas na sala de aula.
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Além dos colegas de trabalho, Rosa comenta que tal preconceito se estende à
própria Superintendência Regional de Ensino:

Inclusive, a nossa Superintendência não dá valor na matéria. Eu tenho
um colega que perdeu as aulas de Arte, ele é formado em Arte, para
uma professora de Português, que era mais antiga de casa. Ele ficou
indignado. Ele perdeu as aulas dele para professora de Português que
ficou no lugar dele. É superdesvalorizada até na nossa
Superintendência. [...]

Com relação à direção da escola, a professora Rosa diz que nunca teve
problemas. Já a professora Violeta comenta ter sentido esse preconceito quando assumiu
as aulas de Arte na instituição: “[...] a supervisora mesmo me questionou que ela não
sabia a importância da Arte. Então, pra ela, não é uma coisa necessária pros alunos.
Então, isso eu acho meio complicado”.
Essa visão equivocada da Arte enquanto superfluidade, em alguns casos, está
presente também na mente dos alunos, uma vez que estes não tiveram oportunidade de
expandir seus conhecimentos ou se encontram indispostos para tal. Comento sobre isso,
pois, no período quando acompanhei as aulas, pude ouvir comentários desdenhando a
disciplina. Por exemplo, quando a professora questiona ao aluno o porquê de seu
caderno estar apresentando desleixo, todo rabiscado, o aluno responde em tom de
deboche: “É arte, dona”10.
Outro comportamento observado foi com relação ao conceito de estética na Arte.
A professora questiona sua aluna por estar faltando em seu caderno uma das atividades
(desenho). A aluna responde: “Não está faltando não, dona. Está aqui sim. Pode estar
feio, mas está aqui”. Sobre isso, considero pertinente refletir:

Mas afinal, o que é esta beleza que se experimenta na relação estética?
De onde surge ela? Somos tentados a crer que o belo resida nos
objetos mesmo; isto é: que a beleza é uma qualidade que eles possuem
(ou não). Se esta afirmação fosse verdadeira, um cientista, estudando
„objetivamente‟ uma obra de arte, deveria poder isolar e quantificar
nela esta qualidade. [...] o belo não reside nem nos objetos nem na
consciência dos sujeitos, mas nasce do encontro dos dois (DUARTE
JUNIOR, 1994, p. 92).

10

É a forma como os alunos tratam a professora. Poucas vezes, ouvi chamarem-na pelo nome ou mesmo
por “professora”. A maioria a trata como “dona”.
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Dessa forma, percebo que a experiência estética é algo mais amplo que envolve
outros aspectos além da percepção visual do indivíduo e, consequentemente, do simples
gosto pessoal em considerar algo como belo ou feio por exemplo.

O estético em arte diz respeito, dentre outros aspectos, à compreensão
sensível-cognitiva do objeto artístico inserido em determinado
tempo/espaço sociocultural. Todavia, a experiência estética pode ser
mais ampla e não necessariamente derivada da arte [...] ela pode darse inclusive frente aos fenômenos naturais e ao meio ambiente desde
que tenham sido mobilizados valores sensíveis, que por seu lado são
fundamentados em valores estéticos (FUSARI; FERRAZ, 2002, p.
56).

Ainda segundo as autoras, há quem defenda que até a natureza pode ser
contemplada como obra de arte; por exemplo, o canto dos pássaros, o nascer do Sol ou
até mesmo o voo dançante das borboletas. Nesses fenômenos, é possível perceber,
desde que se esteja sensibilizado esteticamente, aspectos visuais, estímulos sonoros,
movimentos e ritmos. Afinal, “[...] um objeto é um organismo de cores, de odores, de
sons, de aparências táteis que se simbolizam e se modificam uns aos outros [...]”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 68).
Acredito que o conceito acerca do que é bonito ou feio na Arte pode ser
intimamente ligado ao uso equivocado dos conceitos de talento e dom, tendo em vista
que ainda há a ideia de que a Arte – independente da linguagem – seja uma
característica nata. Ou seja, a habilidade para as Artes se manifestaria espontaneamente
desde a infância. Portanto, nessa linha de raciocínio, seria dispensável o seu ensino para
aqueles que não possuem talento, os quais geralmente são tidos como sendo a maioria.
São pensamentos errôneos arraigados historicamente, como destaquei no
primeiro capítulo, no qual, registrei a passagem da Arte como sendo considerada de
beneficio da elite; isto é, da minoria. Tal pensamento está se desarraigando
progressivamente dos pensamentos dos ignorantes – no melhor sentido da palavra.
Todavia, ainda é possível observar resquícios dessas concepções nas práticas artísticoeducativas atuais.
Outro exemplo claro da desvalorização da Arte é a escassez de recursos
materiais e espaço físico apropriados ao seu desenvolvimento. O CBC sugere a
necessidade de material e espaço físico adequados para proporcionar amplas vivências
artísticas. Essas ideias são expressas no seguinte trecho:
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É fator importante equipar a escola com sala ambiente para
desenvolver as aulas de Arte, bem como criar espaço físico para a
realização de projetos. Há também a necessidade de realizar visitas a
museus, galerias, ateliês, ensaios de grupos de dança, peças teatrais,
concertos e bandas musicais, apresentação de corais, espetáculos e
outros, no intuito de proporcionar vivências significativas no ensino
de arte (MINAS GERAIS, 2006, p. 13).

Assim sendo, é possível observar certa distância entre a legislação e a realidade
escolar. Sobre essa questão, a professora Rosa aponta a falta de materiais e espaço
adequados como fator prejudicial em sua prática pedagógica, pois isso a impossibilita
ministrar certas atividades, como, por exemplo, a pintura. Nas palavras da professora,
esse tipo de atividade é “[...] impossível. [...] Não tem estrutura a escola pública pra
isso. [...] teria que ter uma sala ambiente, teria que ter uma sala que tenha pia, pelo
menos um lugar para lavar os pincéis”.
Reconheço que a maioria das escolas públicas ainda não dispõe de condições
necessárias para a prática artística adequada. Diante disso, entendo a dificuldade do
arte-educador em conseguir propor vivências diversificadas aos alunos. Entretanto, no
caso da escola pesquisada, pude observar que há outros espaços que poderiam ser
explorados, o que, aliás, faz parte da prática da outra professora, embora não sejam os
espaços ideais. Além disso, há técnicas e materiais alternativos que poderiam ser
adaptados para trabalhar com a pintura, os quais seriam interessantes e capazes de
possibilitar experiências artísticas válidas e construtivas. Por exemplo, no pátio os
alunos teriam espaço para manusear as tintas, que poderiam ser feitas de forma caseira.
Na falta de uma pia para lavar os pincéis, poderiam utilizar um pote com água. Seria
apenas necessário acordar com os alunos a respeito da manutenção da limpeza do pátio.
Reforço que não cabe realizar comparações nem indicar erros na metodologia da
professora. É preciso apenas apontar que, nesse sentido, as experiências artísticas dos
educandos ficam restritas ao desenho e à sala de aula e, consequentemente, não
abordam todo o conteúdo proposto pelos documentos oficiais, tampouco exploram as
diversidades de experiências artísticas.
A professora Violeta também expõe a queixa quanto ao espaço físico: “[...] sinto
muita falta de um espaço adequado pra ter aula [...] uma sala que não tenha carteira,
onde a gente chega pra trabalhar Arte”. Como não há uma sala específica para a aula de
Arte, costuma utilizar o pátio da escola:
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Parando pra pensar nas outras escolas, a gente tem muito espaço aqui.
Então, isso é muito bacana. O ruim é que vai chegar o horário de
verão agora [...] vai ter o Sol e isso é muito ruim pra trabalhar. Mas os
meninos têm uma disponibilidade boa de ir pra debaixo da árvore.
Então, é ruim e não é ruim.

Com essa fala, percebo que a professora reconhece que, embora não tenha uma
sala específica para a aula de Artes, há a possibilidade de utilizar o pátio, que é um
espaço amplo e arejado. E ainda que haja empecilhos climáticos, por exemplo, ela e os
alunos são flexíveis às adaptações. Assim, na medida do possível, tenta se satisfazer
com as possibilidades reais mesmo que não sejam as ideais: “Mas, no mais, eu sou feliz,
muito feliz com o espaço que a escola tem [risos], que tem muito espaço para trabalhar
com os meninos”.
As professoras ainda ressaltam que a Arte no contexto escolar é um espaço que
possibilita aos alunos um processo de “transformação”. Isto é, pelo contato com a Arte,
eles podem ampliar seus repertórios e se desvincularem de preconceitos, já que a Arte
permite ao aluno se expressar artística, crítica e criativamente mostrando suas
percepções acerca de si próprios e de suas relações com o mundo.

A finalidade mesmo é o aluno ter a possibilidade de mostrar sua
criatividade e a sua crítica da sociedade através de tudo isso. E eu
acho que é a única matéria que dá essa possibilidade hoje em dia pro
aluno, dele mostrar quem ele é, o que ele pensa, o senso crítico que ele
tem, a criatividade (Professora Rosa).

A professora Violeta expõe um exemplo das mudanças de comportamento
possibilitadas por meio das aulas de Arte:

Eles têm muita dificuldade em tocar o outro [...] hoje, eu acho que eles
já dão conta de fazer isso e entender que não é porque eu dei a mão
pro colega que eu sou gay. Mas eu acho que também é da idade deles
[...] mas com o tempo, a gente foi conversando [...] acho que a gente
conseguiu esse lugar de respeito, estamos conseguindo devagar [...].

A professora percebia que os alunos, principalmente do sexo masculino, ficavam
distantes um do outro, mostrando dificuldades até para dar a mão a outro colega para
fazer uma simples roda, criando, assim, uma barreira na comunicação corporal e, muitas
vezes, faziam piadas sobre o assunto. Por isso, ela começou a dialogar com eles e,
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atualmente, consegue perceber mudanças significativas no comportamento dos alunos,
embora seja ainda um processo contínuo.
A professora Violeta cita outra situação vivenciada, na qual percebo o
encantamento dos alunos em aprender e descobrir novos conhecimentos:

[...] Quando eu pedi pra eles pesquisarem quais as danças que existem,
eles ficaram supercuriosos: olha, existe isso?! Ah, tem aquilo também.
[...] Eu falo com eles que eles tão abrindo novas janelas [...] Acho que
a gente tá conseguindo ter um diálogo melhor [...] eles já mudaram
mesmo o olhar.

A professora Rosa também compartilha uma situação vivenciada em sua prática
quando promoveu uma excursão às exposições de Leonardo da Vinci e Kandinsky em
Belo Horizonte, na qual os alunos estavam com uma visão distorcida do que era uma
viagem educativa, mas esta acabou sendo muito produtiva: “[...] eles tavam com outra
visão de passear, achei muito legal. [...] Eu acho muito enriquecedor, melhor do que
ficar em sala de aula”. Dessa maneira, posso perceber que os alunos estão mudando suas
concepções e olhares a partir do contato com a Arte, e as professoras conseguem
perceber essas mudanças significativas.
A professora Violeta associa o preconceito ao desconhecimento, pois o processo
e/ou produto artístico fica restrito à sala de aula e à relação professor-alunos. É preciso
sair da restrição da sala de aula e dar visibilidade aos trabalhos artísticos realizados para
que a comunidade escolar possa conhecer, acompanhar e, consequentemente,
proporcionar o reconhecimento de sua importância. Percebi isso em sua fala: “Acho que
falta um pouco desse lugar também de mostrar o que a gente faz dentro de sala pra
escola pra Arte ter um lugar de peso na escola. Ser vista como importante, e não só pra
tapar buraco”.
Assim sendo, acredito que se trata de uma luta processual. Ou seja, é por meio
das pequenas conquistas diárias que a história da Arte vai sendo construída e ganha seu
merecido espaço no contexto escolar. E sobre isso, a meu ver, baseada em minhas
vivências com as professoras, Violeta se mostra mais disposta a lutar pela valorização e
ampliação do espaço da Arte em sua escola. Talvez, não seja apenas uma questão de
diferentes personalidades entre as professoras, mas também possa ter ligação com o fato
de ela estar iniciando suas práticas pedagógicas recentemente e, portanto, se encontra
com mais vigor e esperança. Embora não caiba o julgamento de qualquer das duas
professoras, registro essa suposição apenas com o intuito de mostrar que ambas as
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professoras vivenciam o preconceito em suas práticas, porém com intensidades e
reações diferentes.

3.3.3 Relação Professor-Artista-Pesquisador

A partir das invariantes 7 e 10, julgo ser interessante discutir acerca da relação
professor-artista-pesquisador, uma vez que as professoras consideraram relevante a
vivência artística, bem como mostraram ter disponibilidade e flexibilidade para adquirir
novos conhecimentos, construindo uma relação de troca com seus educandos.
Questionei as professoras sobre suas vivências artísticas fora da dimensão
escolar, a fim de entender quais eram suas concepções sobre ser professor e ser artista.
Pude observar que ambas consideram importante vivenciar a Arte – em suas diversas
formas, como, por exemplo, museus, cinema e teatros – e o fazem frequentemente em
seus cotidianos. Pontuaram com maior ênfase o propósito de aperfeiçoarem-se
profissionalmente, mas também foi mencionado o caráter prazeroso da Arte – no caso,
foi citada pela professora Rosa a confecção de artesanato visando ao seu relaxamento.
No senso comum, há a ideia de que ser professor e artista sejam funções
inconciliáveis. Rachel (2014) aponta motivos pelos quais ser professor e artista (no
caso, performer) parecem tão distintos: ao professor, pode-se atribuir a seguinte “lista
de verbos”: classificar, ordenar, padronizar, ler, escrever, falar e orientar; por outro lado,
estão vinculados ao trabalho do artista da performance: buscar incertezas, desconstruir
padrões preestabelecidos, discutir, provocar e até mesmo induzir ações que, muitas
vezes, parecem não fazer sentido. Sobre essa dicotomia, ela comenta: “[...] é possível
sugerir que haja certa inveja entre as duas figuras por serem opostos complementares e,
portanto, surja a figura do artista/educador, ou seja, aquele que tem a possibilidade de
estar entre um e outro” (RACHEL, 2014, p. 31). Dessa maneira, suscita a possibilidade
da existência de uma linha tênue entre artista e professor, podendo constituir-se de uma
via de mão dupla.
Sob esse viés, a professora Violeta relembra um ensinamento marcante de sua
graduação:

O professor de arte, ele não ensina arte, ele vivencia arte [...] então eu
faço parte de grupo de teatro, inclusive sempre convido os meninos
pra ir assistir [...] acredito mesmo que o professor tem que ser artista.
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O artista que tá sempre em constante estudo, tem que tá sempre se
reciclando (grifo meu).

Destaco o uso do termo “reciclar”, que, inclusive, foi utilizado pela professora
em outros momentos da entrevista, assim como observei na seguinte passagem: “[...]
Mas acredito também que a gente tem sempre que buscar mais conhecimentos, porque
[pausa] acho que é por isso que o professor tem que se reciclar pra ele poder
desenvolver um bom trabalho”.
Recorrendo ao dicionário (FERREIRA, 1993), pude verificar o significado da
palavra reciclar: transformar material já usado para uma nova utilização; adquirir uma
formação complementar. Em Duarte (2012), também, encontrei o esclarecimento sobre
os termos utilizados para referenciar a formação continuada. O autor aponta que há uma
diversidade significativa, como: designação, capacitação, aperfeiçoamento, reciclagem e
treinamento dentre outras possíveis nomeações. Embora esses termos pareçam ter a
mesma significação, possuem enfoques e empregos distintos e podem revelar,
implicitamente, as posturas e concepções do educador.
Atualmente, o termo reciclar traz a noção de reutilizar. Portanto, não cabe no
contexto educacional, uma vez que induz à ideia de que o conhecimento previamente
adquirido deva ser descartável para aquisição de novos ou, ainda, “pode se referir a
cursos rápidos, descontextualizados e superficiais, que não consideram a complexidade
do processo de ensino” (ALTENFELDER, 2005, p. 4). Além da concepção de
reciclagem, são igualmente desapropriadas as concepções de aperfeiçoamento e
capacitação por insinuarem a formação de um indivíduo perfeito e completo. “É
interessante destacar que esses termos foram sendo substituídos por outros de
significados mais abrangentes na medida em que a concepção de formação continuada
foi adquirindo funções e papéis diferenciados” (DUARTE, 2012, p. 5).
Segundo Marin (1995 apud ALTENFELDER, 2005, p.4), formação continuada
e educação continuada são termos complementares e não contraditórios, pois colocam
como eixo da formação o conhecimento que se constitui no suporte das interações que
possibilitam a superação dos problemas e das dificuldades.
Dessa

forma,

seria

mais

apropriado

referir-se

aos

conceitos

de

formação/educação continuada, e não ao conceito de reciclagem, para referir-se à
formação profissional. Apesar do emprego equivocado do termo, é perceptível na fala
da professora Violeta sua preocupação e interesse por sua formação continuada. Sobre
isso, cabe ressaltar:
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A perspectiva do professor-pesquisador não deixa de ser uma ideia
promissora, desde que não fique condicionada apenas à análise da
própria prática pedagógica, visto que é fundamental que os
professores tenham uma visão mais ampla da ação educativa e
oportunidades de ampliação do domínio do saber teórico e desde que
os professores desejem pensar sobre as dimensões sociais e políticas
da educação e do contexto em que sua prática se insere (ALFERES;
MAINARDES, 2011, p. 8).

Com isso, posso refletir que o fato de as professoras acreditarem na importância
de estarem constantemente adquirindo novos conhecimentos e experiências indica que
elas se colocam também no papel de aprendiz, reconhecendo – mesmo que
indiretamente – as concepções acerca do inacabamento do ser. Conforme Freire (2002,
p. 12), “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital.
Onde há vida, há inacabamento”. Assim, tratando-se de um professor, reconhecer e
compreender esse aspecto é algo de suma importância, visto que não há docência sem
discência. Ou seja, “[...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender” (FREIRE, 2002, p. 12).
Na obra de Rancière (2002, p. 57), ao discutir sobre a importância da
emancipação intelectual, o autor aponta que, para emancipar outro indivíduo, é
necessário emancipar primeiramente a si próprio, pois “é preciso conhecer a si mesmo
como viajante do espírito, semelhante a todos os outros viajantes, como sujeito
intelectual que participa da potência comum dos seres intelectuais”. Com isso, posso
refletir que não há desigualdade de inteligências. Isto é, é necessário o professor se
reconhecer como aprendiz, não se colocando no papel de detentor do conhecimento,
mas, pelo contrário, colocando-se em posição de igualdade ao educando, na qual ambos
se encontram na mesma viagem em busca de conhecimentos e experiências.
Pude perceber essas concepções em alguns momentos das entrevistas, como, por
exemplo, na fala da professora Rosa: “Esse ano eu fui numa exposição do Leonardo da
Vinci em Belo Horizonte. Foi muito legal. Eu aprendi tanto quanto eles. Acho que eu
aprendi até mais.” Ela comenta que as excursões promovidas pela escola são uma
possibilidade de melhorar a relação professor-aluno, na qual ela também aprende e se
surpreende com os educandos.
Esses indícios revelaram também uma abertura ao diálogo e à proximidade entre
professor-aluno. Destaco a fala da professora Violeta: “[...] Tô tentando entender o
tempo deles. Eles são muito agitados. Tem hora que isso pra mim é muito caótico: como
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é que eu vou conseguir trabalhar no caos”. Nesse caso, percebo que, apesar de
considerar o comportamento dos alunos muito eufóricos e sentir-se, a princípio,
desnorteada, ao invés de punir instantaneamente a indisciplina dos alunos, ela procura
compreendê-los e avaliar qual a melhor metodologia para tal situação.
Na fala da professora Violeta, é possível observar sua flexibilidade e
disponibilidade, inclusive para realização da autoavaliação. Segundo a professora, como
os alunos são muito agitados, no início do ano, ela trouxe jogos que auxiliavam a
extravasar essa energia corporal. Mas percebeu que esse não era o melhor caminho, pois
os alunos preferiam atividades que estimulassem a calma e a concentração. Logo, esse
foi o caminho adotado por ela na disciplina desde então. De acordo com Both (2011, p.
34):
O ato de avaliar pode então contribuir decisivamente para o
estabelecimento de uma autoavaliação por parte do professor. [...] Um
processo avaliativo representa para nós e para o aluno, na mesma
proporção, uma oportunidade ímpar de obtenção de elementos para
reflexão sobre a prática pedagógica docente e sobre a construção da
aprendizagem dos alunos.

Destarte, é importante realizar uma avaliação de sua própria prática, ponderando
as metodologias mais adequadas aos seus alunos, tal como no exemplo citado pela
professora, uma vez que:

Para desenvolver um bom trabalho de Arte o professor precisa
descobrir quais são os interesses, vivências, linguagens, modos de
conhecimento de arte e práticas de vida de seus alunos. [...] é um
ponto de partida imprescindível para um trabalho de educação escolar
em arte que realmente mobilize uma assimilação e uma apreensão de
informações na área artística (FUSARI; FERRAZ, 2002, p. 73).

Em razão disso, pode-se refletir com relação ao olhar crítico e sensível do
educador. É necessário que o professor perceba as habilidades e dificuldades dos alunos
e saiba conduzi-las e respeitá-las. Sobre isso, julgo relevante expor uma situação que
acompanhei na aula da professora Violeta. Ela pediu que os alunos respondessem em
uma folha: “Teatro, pra quê?” Após a feitura da atividade, mostrou um vídeo que
versava sobre a finalidade do teatro na educação. A estratégia de mostrar o vídeo só
após os alunos responderem à pergunta é interessante, visto que impede que eles sejam
influenciados em suas respostas. Entretanto, apenas um aluno não entregou a atividade à
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professora, mesmo após ter assistido o vídeo, pois alegou não saber transpor suas ideias
para o papel e que o vídeo já havia respondido por ele. A professora, encorajando-o e
mostrando interesse pelo aluno, respondeu-lhe: “Mas quero saber a sua opinião. A do
vídeo eu já vi. Quero saber a sua, tá bom?” E ainda que “Só se aprende a escrever,
escrevendo”. Alguns colegas também tentaram ajudá-lo dando dicas e mostrando,
assim, os vínculos afetivos entre os alunos e na relação professor-aluno. A professora
conversava individualmente com ele, inclusive extrapolando um pouco o término da
aula, para que pudesse esclarecer suas dúvidas ajudando-o a refletir sobre o assunto e
não simplesmente dando respostas prontas tampouco deixar a atividade passar em
branco.
Para Loponte (2008), os cursos de formação docente são fundamentais nesse
processo de construção de um educador mais sensível e criativo. Todavia, essa educação
estética não pode se restringir apenas a disciplinas isoladas que se baseiem
superficialmente no ensino de técnicas e atividades artísticas, mas sim propiciar um
“mergulho” em experiências capazes de distorcerem visões equivocadas e restritas,
ampliando os modos de viver e compreender a Arte.
Entretanto, “[...] a falta de articulação entre a prática e o conhecimento teórico
ainda é sentida na preparação e formação do educador, deixando para um segundo
momento a experiência e a vivência da Arte (observar, experimentar, construir e viver)”
(PARDINI, 2010, p. 34). Essas lacunas na formação docente acarretam prejuízos não
apenas ao futuro docente, como consequentemente aos seus futuros educandos, uma vez
que as experiências vividas pelos alunos em formação são imprescindíveis para
atuações mais significativas, conscientes e criativas. Aqueles que têm a possibilidade de
vivenciar amplamente a dimensão estética em suas formações são capazes de
proporcionar, a si e a seus educandos, a experimentação do diálogo entre teoria e
prática, cognição e corporeidade, e entre vida e arte.

Não poderia, afinal, a docência ser uma obra de arte? Não poderíamos
aprender com a arte essa vontade de sermos artistas de nossa própria
existência, „poetas-autores de nossas vidas‟, como queria Nietzsche?
Ou ainda continuar indagando com Michel Foucault: por que afinal a
arte é algo apenas para especialistas? Não poderia a própria vida ser
uma obra de arte? (LOPONTE, 2008, p. 120)

Destarte, a partir desses apontamentos, acredito que a questão principal tenha
sido instigar a reflexão de que, apesar de ser uma ligação difícil: professor-artista61

pesquisador, esta é possível tendo em vista que a Arte está na/para a vida, assim como a
vida está na/para Arte, constituindo-se de um constante processo de aprendizagem. Ou
seja, não há separação entre Arte e educação, uma vez que ambas lidam diretamente
com subjetividades, bem como, nesse processo, o professor não tem apenas o desígnio
de ensinar, mas também pode e, aliás, deve estar disponível para aprender.

3.3.4 Observações Inquietantes: disciplina e avaliação

As invariantes 3 e 8 referem-se à discussão acerca das inquietações relatadas
pelas professoras e à concepção de disciplina em sala de aula.
Observei que as professoras citaram alguns aspectos que interferem
negativamente em suas práticas, como, por exemplo, a desvalorização da Arte, a falta de
materiais e/ou espaço físico adequado e não terem tempo nem formação adequada para
ministrar todas as linguagens artísticas, conforme foram discutidos anteriormente.
Diante dessas dificuldades, manifestam que gostariam de poder realizar um trabalho
melhor, porém tentam se adaptar à realidade.
Com base nessas questões, essa categoria busca dialogar sobre as angústias
relatadas pelas professoras com relação à sensação de ineficiência e ao desejo de
melhorar suas práticas, bem como suas concepções acerca da disciplina em sala de aula.
Esse foi outro ponto angustiante citado por elas embora cada professora tenha tido uma
visão antagônica sobre esse assunto.
Primeiramente, destaco o desejo de promover mais excursões. Para a professora
Rosa, as excursões são uma excelente forma de aproximar professor e aluno, e de ambos
se beneficiarem dessa relação, tendo em vista que o professor também tem a
possibilidade de adquirir conhecimentos desde que se reconheça como ser-no-mundo
enquanto ser-educador, ser-pesquisador, ser-artista; enfim, um ser consciente e aberto às
experimentações e vivências diárias. Para que o processo de troca e experimentações
mútuas se torne possível, é necessário que tanto o professor quanto o aluno
compreendam “[...] que o conhecimento não existe, a priori, pronto e acabado – faz
parte do compromisso de ambos participarem da elaboração do mesmo” (BENITO,
2011, p. 143, grifo meu).
Por essa razão, Rosa expõe seu desejo de que houvesse excursões
bimestralmente, mesmo que fosse dentro da cidade, uma vez que moram em uma cidade
de muitas possibilidades artísticas. Mas relata sua angústia por isso não ser possível
62

devido ao tempo e até mesmo o preconceito dos colegas de trabalho, que, algumas
vezes, não cedem o espaço destinado às suas aulas: “[...] mesmo aqui em São João, tem
muito artista bom aqui que eles deviam conhecer. [...] Mas é complicado, tem que
envolver todo mundo, o dia inteiro fora. O dia que eu posso, tem professor que tem
prova e num abre mão daquele dia”.
A professora Violeta não teve a experiência de levar seus alunos para atividades
fora da escola, mas expressa seu desejo: “[...] é uma vontade mesmo de sair pra ir ao
teatro municipal. A escola, se a gente comunicar com antecedência, não existe problema
[...] aí, teria que ver como é que seria esse deslocamento ao teatro”.
Além destes apontamentos com relação às excursões, as professoras comentaram
suas inquietações e concepções acerca do sistema de avaliação na disciplina de Arte.
Antes de apresentar as concepções das professoras, acredito ser importante apresentar o
posicionamento dos documentos oficiais a respeito da avaliação. O PCN aponta:

A função de avaliar não pode se basear apenas e tão-somente (sic) no
gosto pessoal do professor, mas deve estar fundamentada em certos
critérios definidos e definíveis e os conceitos emitidos pelo professor
não devem ser meramente quantitativos. O aluno, que é julgado
quantitativamente, sem conhecer a correspondência qualitativa e o
sentido dos conceitos ou valores numéricos emitidos, passa a se
submeter aos desígnios das notas, sem autonomia, buscando
condicionar sua ação para corresponder a juízos e gostos do professor.
Esse tipo de avaliação pode até se constituir como controle eficaz
sobre o comportamento e a obtenção de atitudes heterônomas (guiadas
por outrem), mas não colabora para a construção do conhecimento
(BRASIL, 1997, p. 66).

O CBC, por sua vez, também sugere algumas estratégias para avaliação e coloca
que

[...] será utilizada a linha de avaliação formativa, que propõe uma
interação entre professor, aluno e comunidade escolar, visando à
construção do conhecimento através de suas equidades. Nesse
contexto, poderão ser obtidos resultados qualitativos e não somente
quantitativos (MINAS GERAIS, 2006, p. 16).

Logo, concluo que ambos os documentos colocam que a melhor maneira de
avaliar o processo da aprendizagem é mediante a avaliação formativa, que permite a
obtenção de resultados qualitativos, uma vez que estes são capazes de apontar os
avanços e lacunas no processo educativo com maior veracidade que os dados
63

quantitativos. Esses documentos sugerem a mesma postura para as demais disciplinas
do currículo escolar.

Não é possível falar em avaliação formativa e não pensar na
importância da linguagem para que o sujeito possa dizer e ouvir sobre
como aprende, sem que possa fazê-lo sem colocar em jogo sua
subjetividade, suas ideias, expressando-as de diversos modos, já que
se relaciona com o conhecimento de diferentes maneiras (LARA,
2009, p. 113).

Posto isso, posso observar a defesa de uma avaliação formativa, visto que esta
permite analisar o processo educativo de maneira mais ampla, levando em consideração
as singularidades de cada indivíduo. Isso é de extrema importância à fenomenologia,
visto que o pensamento merleau-pontyano ressalta a capacidade de expressão dos
indivíduos a partir da corporeidade. São essas experimentações e vivências do indivíduo
que vão formando e/ou transformando seu modo de ser e estar no mundo.
Um sujeito que a partir de sua subjetividade é único, mas mutável,
pois o homem experimenta o mundo provisoriamente, modificando-se
à medida que novas experiências são acrescentadas à sua existência
concreta, e à medida que desenvolve diferentes formas de comportarse corporalmente e expressar seus sentimentos e valores, ao longo do
processo histórico (BAUMAN; CARVALHO, 2005, p.65)

Entretanto, o que observo na prática das escolas é a valorização demasiada com
relação ao boletim escolar, o qual refere-se a dados quantitativos sem levar em
consideração, na mesma proporção, o processo de aprendizagem. Não se trata de uma
atitude somente de docentes e direção escolar, mas também é notória essa concepção
nos alunos. Durante o acompanhamento das aulas, pude notar a excessiva preocupação
com as notas visando apenas à aprovação no final do ano letivo sem se preocupar em
vivenciar as experiências proporcionadas nas aulas. Trago como exemplo um diálogo
entre dois alunos que exprimem esse pensamento:
Aluno A: - Prova de Artes é fácil: “Qual a cor primária? Ligue os pontos”.
Risos.
Aluno B: - Mas bimestre passado eu tirei 10, valia 30. Nesse, ela tem que me dar
pelo menos 20.
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Em outro momento, um aluno pergunta à professora se realmente há necessidade
de realizar a atividade considerando sua condição com relação às notas: “Preciso de 35
pontos pra passar, o bimestre vale 30, preciso fazer?”.
Embora alguns alunos apresentem a noção de que a disciplina Arte é “fácil” se
comparada às outras disciplinas, alguns deles se encontram em situação de notas baixas.
Com isso, mostram-se apreensivos com a reprovação no final do ano sem preocuparemse com as vivências e aprendizados em sala de aula.
Na fala da professora Rosa, percebo essa ligação quando ela comenta sobre as
excursões. Ela percebeu que, quando realizam avaliação mediante relatórios sobre a
viagem, os alunos participam mais da excursão do que quando é apenas a título de
conhecimentos: “Quando é avaliativa, os alunos têm mais boa vontade do que quando é
só cultural. Muito mais, a diferença é muito grande.”
É considerável frisar que os dados quantitativos por si só não são indicativos de
aprendizagem, visto que:

O aluno, que é julgado quantitativamente, sem conhecer a
correspondência qualitativa e o sentido dos conceitos ou valores
numéricos emitidos, passa a se submeter aos desígnios das notas, sem
autonomia, buscando condicionar sua ação para corresponder a juízos
e gostos do professor (BRASIL, 1997, p. 62).

No que tange à avaliação da disciplina Arte, torna-se ainda mais complexa sua
análise, uma vez que envolve experiências da ordem do sensível. Segundo Barbosa
(1989), algumas escolas adotam um sistema diferenciado para a disciplina Arte,
substituindo as “notas” pelo “conceito”, em uma tentativa de superar essa barreira. Ou
em outros casos, quando a disciplina Arte possui o sistema de “notas”, estas é atrelada
ao comportamento dos alunos.
O sistema educacional não exige notas em artes porque arte-educação
é concebida como uma atividade, mas não como uma disciplina de
acordo com interpretações da lei educacional 5692. Algumas escolas
exigem notas a fim de colocar artes num mesmo nível de importância
com outras disciplinas; nestes casos, o professor deixa as crianças se
autoavaliarem ou as avalia a partir do interesse, do bom
comportamento e da dedicação ao trabalho (BARBOSA, 1989, p.
172).

No caso da escola pesquisada, a disciplina Arte possui sistema de notas, assim
como as demais disciplinas do currículo. A queixa da professora Rosa é justamente
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sobre essa dificuldade em avaliar quantitativamente as experiências, no âmbito
qualitativo, dos educandos:

[...] a cobrança de nota, por exemplo, [...] avaliar a parte prática é
complicado [...] é avaliado a participação, mas tem participação com
boa vontade e participação com muita má vontade. Então, teria que ter
essa diferença na avaliação e não tem como diferenciar isso.

É relevante ressaltar o cuidado para que a avaliação em Arte não seja atrelada
somente à participação nas aulas e/ou cumprimento ou não das atividades. É preciso
estabelecer critérios para essa avaliação mesmo que seja uma disciplina com ênfase às
subjetividades e potencialidades individuais. Essas não são apenas com relação ao
aluno, como também ao docente, pois “[...] estas questões envolvem sua formação,
intenções, crenças, interesses e valores que orientam a seleção de critérios para efetuar
seu julgamento em relação ao aluno e suas produções” (PARDINI, 2010, p. 39).

Não é raro que os critérios sejam pouco compartilhados e discutidos
com os alunos, que sejam confundidos com instrumentos de avaliação,
ou, ainda, sendo tratados apenas no campo das atitudes do estudante.
Corre-se o risco de avaliar superficialmente o que os alunos de fato
aprenderam, contentando-se com a entrega de trabalhos, sem
questionar de onde os alunos partiram, quais foram as dificuldades
encontradas e como superaram tais dificuldades (LARA, 2009, p. 96).

Na avaliação formativa, uma de suas características é esse feedback. Isto é, o
retorno de informações do professor para o aluno é de suma importância na avaliação
formativa. É por meio desse retorno que o aluno pode compreender as lacunas de sua
aprendizagem e ter a chance de se esforçar mais e, consequentemente, melhorar a
qualidade de suas vivências artísticas. Tal como consta no PCN: “A avaliação em Arte
constitui uma situação de aprendizagem em que o aluno pode verificar o que aprendeu,
retrabalhar os conteúdos, assim como o professor pode avaliar como ensinou e o que
seus alunos aprenderam” (BRASIL, 1997, p. 66).
A professora Violeta esclarece: “A escola tem alguns procedimentos de
avaliação. Ela pede prova, trabalho e simulado”. Entretanto, explica que nem sempre
aplica as provas, somente o simulado, que é obrigatório para toda a escola. Ao invés
disso, avalia por meio dos trabalhos de pesquisa, aulas práticas e relatórios feitos no
caderno. Conforme ela, a reflexão por escrito, aliada à participação dos alunos nas
atividades práticas, é “[...] importante pra vida deles mesmo, pra eles poderem saber se
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relacionar um com o outro”. Nessa fala, é possível perceber que as concepções da
professora a respeito do processo de avaliação vão além dos dados quantitativos. A
professora revela preocupação também com a formação pessoal e a relação social dos
alunos.
Já a professora Rosa, como forma de avaliação, aplica provas teóricas aos
alunos, solicita pesquisas individuais e coletivas. além da análise do caderno. Ou seja,
em um determinado dia, a professora carimbava todos os cadernos conferindo se as
atividades (relativas ao desenho) foram feitas corretamente. A seguir, a título de
exemplificação, o registro do caderno de uma aluna, no qual consta a divisão de notas
do bimestre.

FIGURA 3 - Divisão de notas, professora Rosa

Fonte: Katiuscia Paiva (2015).

Sobre o caderno como instrumento de avaliação dos desenhos confeccionados
pelos alunos, considera-se pertinente a crítica de Monteiro (2013) com relação às
praticas pedagógicas do desenho que tendem à valorização do produto final em
detrimento ao processo e ao destino desse produto final, que muitas vezes limita-se a ser
recolhido e guardado ou levado para casa para exibirem aos pais como uma forma de
“mostrar resultados” do processo de ensino-aprendizagem. No caso da professora Rosa,
a maioria dos desenhos estava a serviço do processo avaliativo apenas para indicar o
cumprimento das tarefas sem proporcionar maiores reflexões sobre tal atividade.
Presenciei uma das avaliações bimestrais aplicadas pela professora Rosa (Anexo
C). É um momento sistemático. A professora entrega a prova e os alunos só podem
desvirá-las após todos terem-na recebido. A prova é lida em voz alta pela professora,
67

para que solucionem algum possível erro. A partir daí, são permitidos a iniciar a feitura
da prova. É proibido compartilhar os materiais com os colegas. No caso, era necessário
lápis de cor. Durante a aplicação da prova, a professora fica atenta e diz-lhes
constantemente que iria tomar as provas caso não fizessem silêncio. Um dos alunos
empresta um lápis de cor ao colega e a professora se exalta recolhendo a prova dos dois.
Na aula seguinte, ela reaplica a prova (Anexo D) para a sala toda, pois, devido ao fato
de os alunos terem “colado na prova”, ela optou por anulá-la e dar outra chance. Porém,
não deixou claro isso, e os alunos não entenderam o motivo de estarem refazendo a
prova. Dessa vez, permitiu que os alunos consultassem o caderno, mas manteve a norma
de proibir o empréstimo de materiais escolares.
Diante disso, elegi as palavras de Marcellino (1994, p. 61) para auxiliar na
reflexão dessa questão:

Dentro de sala de aula, o que se verifica, na maioria das vezes, é o
estabelecimento de regras disciplinares de modo arbitrário. Além
disso, pode-se perceber a não explicitação dessas regras, e a exigência
do seu cumprimento é feita com base em ameaças de punições. Isso
pode provocar reações conformistas ou de resistência, ou seja, a
aceitação como forma de adestramento ou a indisciplina, variando
desde a fuga através, por exemplo, de conversas paralelas, à
depredação das escolas.

Depredação e conformismo não foram observados na situação da turma da
professora Rosa, mas sim a indisciplina como fator gerador das conversas paralelas.
Estas, ora, baseavam-se apenas em uma fuga para outros assuntos, os quais os alunos
julgavam ser mais interessantes que o conteúdo da aula; ora, evidenciavam a indignação
dos alunos com a postura rude da professora.
Percebi que, quanto mais a professora aumentava o tom de voz para chamar a
atenção dos alunos, em busca de silêncio, mais barulho eles faziam. Acredito que mais
importante que o silêncio em sala é os alunos estarem atentos na aula, pois nem sempre
silêncio é sinônimo de atenção. Claro que a agitação dos alunos e a bagunça não são
comportamentos adequados, mas utilizar gritos também não é o melhor caminho, visto
que ela não obteve resultados. Além disso, compartilho as ideias de Morais (1994, p.
28): “[...] para deixar nascer a disciplina não é nem nunca foi necessário sufocar o
lúdico ou eliminar a alegria”, mas sim faz-se necessário reconhecer que a corporeidade
também é importante para o alcance da disciplina em sala de aula, ressaltando que
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disciplina não é sinônimo de imobilidade, assim como movimento não é sinônimo de
desordem.
Strazzacappa e Morandi (2006, p. 70) comentam a questão da inibição do
movimento no espaço escolar:
A noção de disciplina na escola sempre foi entendida como „não
movimento‟. As crianças educadas e comportadas eram aquelas que
simplesmente não se moviam. O modelo escolar-militar da primeira
metade do século XX era aplicado desde o momento em que a criança
chegava na escola. As filas por ordem de tamanho para se dirigirem às
salas de aula, o levantar-se cada vez que o diretor ou supervisor de
ensino entrava na sala etc.

As autoras comentam ainda que, apesar de esses símbolos de respeito terem sido
abolidos das escolas, bem como algumas atitudes e concepções terem se modificado ao
longo da história, a noção da disciplina como não movimento prevalece. Ainda que
tenha ganhado uma “roupagem” nova e mais discreta, as escolas continuam a limitar o
corpo dos educandos.

É possível perceber, em cada sala de aula, os vários mecanismos de
controle descritos por Foucault (2007), desde a divisão detalhada do
tempo, atividades rotineiras, ordens às quais a criança precisa
responder prontamente, até o quadriculamento do espaço, a
distribuição hierárquica dos corpos em filas, a vigilância constante,
entre outros (PROBST; KRAEMER, 2012, p. 516).

Sob a ótica da fenomenologia, é necessário reconhecer que “Ser corpo, nós o
vimos, é estar atado a um certo mundo, e nosso corpo não está primeiramente no
espaço: ele é no espaço” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 205). Dessa maneira, “[...] não
se trata de incluir o corpo na educação. O corpo já está incluído na educação. Pensar o
lugar do corpo na educação significa evidenciar o desafio de nos percebermos como
seres corporais” (NÓBREGA, 2005, p. 610). Entretanto, essa percepção está além da
simples tomada de consciência, pois deve vir acompanhada da ação em prol das
mudanças e livramento das amarras, às quais o corpo vem sendo submetido ao longo
dos processos histórico-educacionais.
Posto isso, é-se levado à discussão quanto à disciplina em sala de aula. Ambas as
professoras colocaram esse assunto em destaque, porém com visões e atitudes
divergentes. A professora Rosa se sente mais incomodada com a indisciplina em sala de
aula, muitas vezes associando a disciplina à imobilidade e ao silêncio. Ela coloca como
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sendo habilidade de um professor ter o domínio de classe: “[...] Dominar uma sala é
complicado. A disciplina na aula de arte é complicada. A gente não tem essa base
quando faz faculdade, não [...]”. Já a professora Violeta, apesar da queixa, compreende
o comportamento eufórico dos alunos, pois o associa ao sistema educacional ao qual
eles se encontram submetidos.
A professora Rosa classifica o envolvimento dos alunos como “fraquíssimo” e
diz acreditar que os motivos para tamanho desinteresse seja a falta de dinâmica das
aulas. Em suas palavras, “[...] a escola está muito desestimulante não só na minha
matéria, mas no geral. Tem muita informação rápida pro aluno, a internet tá aí [...] e a
escola é giz ainda, é quadro. Tinha que ter uma coisa mais dinâmica, tá muito chata a
aula no dia a dia”. Segundo a professora, as aulas de Arte deveriam ser um espaço mais
dinâmico. Todavia, não é possível fazê-lo devido ao fato de a escola não oferecer
estrutura. Portanto, as aulas acabam sendo teóricas, o que acarreta o desinteresse dos
alunos e, consequentemente, a indisciplina.
Faço uma observação quanto à facilidade de informações aos alunos tendo em
vista o contato permanente com os meios de comunicação de massa, conforme
mencionado pela professora, embora ela não coloque este fator como um aspecto
negativo à aprendizagem, pelo contrário, em sua concepção esse fator deveria
impulsionar a dinamicidade das aulas e acrescentar diferentes experiências aos alunos.
Mas perante esta questão, considero interessante apontar o pensamento de Bondía
(2002, p.22): “[...] vivemos numa „sociedade de informação‟. E já nos demos conta de
que esta estranha expressão funciona às vezes como sinônima de „sociedade do
conhecimento‟ ou até mesmo de „sociedade de aprendizagem‟”, pois “[...] a informação
não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase
o contrário da experiência, quase uma anti-experiência” (idem, p. 21).
Em Merleau-Ponty, apoio-me para refletir sobre a experiência.

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de
uma visão minha ou de uma experiência do mundo [...] minha
experiência não provém de meus antecedentes, de meu ambiente físico
e social, ela caminha em direção a eles e os sustenta, pois sou eu quem
faz ser para mim (e, portanto, ser no único sentido que a palavra possa
ter para mim) [...] ((MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3).
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Desse modo, vejo que a experiência tem um sentido mais amplo. Os sujeitos
dispostos à experiência vivida, segundo Bondía (2002, p. 25), apresentam características
próprias:

[...] o sujeito da experiência é também um sujeito sofredor, padecente,
receptivo, aceitante, interpelado, submetido. Seu contrário, o sujeito
incapaz de experiência, seria um sujeito firme, forte, impávido,
inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido
por seu saber, por seu poder e por sua vontade.

Nesse sentido, é importante o cuidado para que essas informações não sejam
empecilhos para a experiência nem constituam um sujeito informado, mas que ao
mesmo tempo é vazio de experiências, criatividade e/ou pensamento crítico-reflexivo.
Pelo contrário. É preciso um sujeito consciente, a fim de filtrar as informações
significativas para suas formações pessoal e acadêmica, com o objetivo de que estas
possam se transformar de fato em conhecimentos e possam corroborar seus processos
de aprendizagem. Tendo em vista a gama de informações com as quais os alunos têm
contato a cada minuto, acredito que a escola tenha papel fundamental nesse processo de
consciência quanto à diferenciação entre informações e conhecimento.
A professora Violeta também menciona a questão da disciplina e comenta sobre
o envolvimento dos alunos em suas aulas:

[...] eles gostam muito de trabalhar fora de sala. Então, quando você
propõe uma coisa fora de sala eles têm mais motivação a fazer aquilo.
[...] é uma sala muito falante. Mas é uma sala que produz. [...] Só que
no tempo deles também, que eu acho que isso tem que ser respeitado e
nem sempre é respeitado.

Assim, posso perceber que a professora se queixa do comportamento eufórico
dos alunos, mas consegue notar rendimento e maior comprometimento para com as
atividades propostas fora da sala de aula; ou seja, no pátio da escola. Ela mostra-se mais
compreensiva com relação ao comportamento dos alunos, já que, para ela, a falta de
silêncio não incomoda tanto, uma vez que este não é indicativo de uma aprendizagem
significativa.

[...] Eles ficam muito eufóricos na minha aula, porque eles sabem que
é um lugar que eu dou pra eles conversarem mesmo. Porque eu acho
que a conversa não é um problema. Ainda mais sexta-feira [...] Talvez
na Educação Física que eles têm um momento mais de respirar, de
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extravasar, de correr. O restante geralmente é tudo dentro de sala [...]
aquele corpo tá cansado [...] Então, não posso nem exigir muito
silêncio deles. [...].

Assim, a professora Violeta também questiona a dinâmica escolar, na qual há o
predomínio do aspecto cognitivo: “[...] Eu acho que é essa cultura que a escola mesmo
prega; esse lugar de ficar quietinho, de prestar atenção, de copiar o quadro ali, de
conversar o menos possível [...]”. Sobre esse assunto, Strazzacappa e Morandi (2006, p.
69) colocam que,

[...] embora exista a consciência de que o corpo é mais que
instrumento, ele é aquilo pelo qual a vida se expressa. Na escola, a
importância do corpo parece restringir-se „a momentos precisos como
as aulas de educação física e o horário do recreio. Nas demais
atividades em sala, a criança deve permanecer sentada em sua cadeira,
em silêncio e olhando para a frente‟ (p. 69).

Ainda que essas concepções pareçam um pouco ultrapassadas para a
contemporaneidade tendo em vista, por exemplo, os documentos oficiais que colocam a
importância da associação das dimensões corporal, motora, afetiva e cognitiva, a
realidade ainda está na valorização do aspecto cognitivo.
Em Merleau-Ponty (1999), encontro sua crítica ao pensamento cartesiano que
postula a dualidade entre corpo e mente. Ao contrário deste, ele defende que a mente
não é a única forma de acessar o conhecimento e o mundo, pois o corpo também se
expressa como fonte de conhecimento, conduzindo-nos à percepção do mundo e
tornando-nos capazes de interagir com ele. Dessa maneira, mente e corpo não são
excludentes. Isto é, não se deve priorizar um em detrimento do outro. Pelo contrário.
Mente e corpo se constituem como um conjunto de vias que possibilitam o acesso ao
mundo, tornando-nos seres viventes e íntegros.

O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de
constituição. Ele é o meio natural e o campo de todos os meus
pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas. A verdade
não „habita‟ apenas o „homem interior‟, ou, antes, não existe homem
interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece.
Quando volto a mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do
dogmatismo da ciência, encontro não um foco de verdade intrínseca,
mas um sujeito consagrado ao mundo (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
6).
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Posto isso, é preciso ultrapassar essas barreiras ainda existentes no âmbito
escolar, as quais valorizam o aspecto cognitivo em detrimento dos demais, e repensar
uma atuação mais digna e consciente que valorize o educando em sua totalidade, dandolhes voz não apenas no sentido da oratória, mas sim da liberdade de expressão tanto
verbal

quanto

corporal.
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UMA PAUSA NA CAMINHADA

A experiência vivida durante a presente pesquisa retratou a tentativa de me livrar
das amarras do olhar, a fim de desvinculá-lo das formas de ver o mundo, que, na
realidade, nos cegam e impossibilitam o acesso a ele (OLIVEIRA, 2006). Muitas vezes,
tendemos a realizar julgamentos prévios e os considerar como sendo verdades absolutas.
Mas, a partir da aproximação com a fenomenologia, pude perceber que as certezas são
duvidosas. Ou seja, não há uma verdade única, mas sim diferentes pontos de vistas que
também podem ser igualmente verdadeiros. Por isso, a importância em mergulhar no
mundo “desconhecido”, procurando observá-lo com outros olhos; olhos livres de
padrões preestabelecidos, que, muitas vezes, encontram-se arraigados – indireta e
imperceptivelmente – em nossas práticas.
Apesar de não ser fácil alcançar a imersão e desconstrução de preconceitos,
acredito que esta é a riqueza da fenomenologia: a possibilidade de pesquisar
intimamente determinado assunto estando aberto às sensações e percepções. Dessa
forma, para exprimir a experiência vivida, faz-se necessário “ler as entrelinhas”. Isto é,
buscar compreender além das aparências e além do que já está dado. Assim, na relação
fenomenológica entre pesquisador-pesquisado, acaba se constituindo uma linha tênue,
uma vez que o entendimento do corpo – de ambos – está como algo além do aspecto
biológico, em sua amplitude e totalidade, como um ser cultural e espiritual.
É fundamental pensar que, tendo em vista as singularidades dos sujeitos, as
interpretações do pesquisador caracterizam somente um ponto de vista, sendo que “[...]
qualquer ponto de vista é apenas a vista de um ponto” (FREITAS et al., 2012, p. 152).
Podemos exemplificar ao pensar em um cubo, pois precisamos reconhecer a
impossibilidade de analisá-lo em sua totalidade, uma vez que sempre estaremos focando
apenas um dos lados e abdicando os outros, e que cada indivíduo fará análises
diferenciadas apesar de observarem o mesmo cubo. Dessa mesma forma, ocorre na
pesquisa, especialmente de cunho fenomenológico.
O que pretendo dizer é que as interpretações e reflexões exprimidas na presente
pesquisa constituem um ponto de vista em um determinado tempo e espaço. Por essa
razão, não podem ser generalizadas para toda a situação brasileira. Apesar de haver uma
legislação que procura padronizar o ensino público de Arte no Brasil com o intuito de
que os alunos em todos os locais possam ter direito ao contato com os mesmos
conteúdos, cada indivíduo terá suas próprias experiências tendo em vista suas
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particularidades, bem como de seus professores, instituição e regionalidade. Enfim, cada
fenômeno é único. Da mesma maneira que eu, enquanto pesquisadora trouxe o “meu
olhar” sobre a prática das duas professoras; se fosse outra pesquisadora, embora no
mesmo ambiente, com certeza, faria observações diferentes. Assim como se eu mesma
fosse “repetir” a pesquisa em outro tempo, também seria diferente, pois, parafraseando
o filósofo Heráclito, ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, já que na
segunda vez o rio não será mais o mesmo, visto que este é transformado constantemente
pelo correr das águas.
Com a vivência na Escola Estadual Dr. Garcia de Lima, especialmente com as
duas arte-educadoras entrevistadas, pude compreender diferentes formas de conduzir as
aulas, posturas diferenciadas diante de um mesmo ambiente de trabalho, bem como
metodologias distintas para a mesma disciplina. Ressalto que apontar os aspectos
diferentes nas práticas das professoras denota a intenção de reafirmar a concepção
fenomenológica de que cada sujeito possui suas singularidades – cognitivas, corporais,
afetivas etc. –, o que os tornam seres únicos e suas experiências vividas mais
significativas tendo em vista a importância da interação entre os sujeitos.
Antes de ir a campo, foi significativo realizar um levantamento das produções
acadêmicas na área da Arte-Educação, bem como realizar um breve panorama do ensino
de Arte no Brasil, para entender o percurso histórico-político-social visando a
compreender a realidade escolar atual e, consequentemente, as práticas das professoras.
Ao traçar o caminho cronológico do ensino de Arte no Brasil, pude observar que
o pensar/fazer/ensinar Arte tem se modificado ao longo do tempo. Essas mudanças
ocorreram gradativamente. Ou seja, apesar de ter-se percorrido um longo caminho, os
passos foram curtos e lentos, marcados por algumas amarras como legalização,
burocracia e outros fatores que acabavam provocando tropeços e quedas, dificultando
e/ou atrasando o processo em prol de mudanças positivas. Um processo marcado por
lutas constantes, conquistadas a partir da mobilização de arte-educadores engajados na
defesa pela devida valorização dessa área de conhecimento no contexto escolar, como
foi feito, por exemplo, por Ana Mae Barbosa e Noêmia Varela, dentre outros nomes que
se tornaram principais referências de estudo na contemporaneidade.
A luta pela valorização da Arte-Educação, bem como a reivindicação de
condições necessárias para sua devida prática no contexto escolar, ainda continuam;
exemplo disso é a lei 13.278/2016, que coloca a obrigatoriedade do ensino de artes
visuais, música, dança e teatro. Anteriormente, apenas a música constava como
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linguagem obrigatória. Sabemos que demanda tempo para que a efetivação da Lei seja
plenamente satisfatória, pois as instituições têm o prazo de cinco anos para se
adequarem. Mas ainda que não conste especificamente a respeito da formação docente
adequada e se encontre apenas no âmbito legal, acreditamos que essa alteração na Lei
indica mais um passo rumo à valorização das práticas artísticas nas escolas, tendo-as
como um espaço para proporcionar múltiplas experiências significativas à formação do
educando.
Mediante entrevistas e acompanhamento das aulas, nas quais as observações
foram registradas em um diário de bordo, observei a dedicação das professoras tanto
com relação às suas práticas pedagógicas, como também para com a participação na
presente pesquisa, pois se disponibilizaram prontamente, permitindo minha presença em
suas salas de aula e recebendo-me com respeito e atenção. A princípio, a professora
Rosa se mostrava mais receosa nas entrevistas e nas aulas. Em suas falas, não expunha
muitos detalhes de sua prática e, em suas aulas, não dava muita abertura para uma
interação. Aos poucos, com a convivência, ela foi adquirindo mais confiança e
conseguimos uma vivência significativa para a presente pesquisa. Já a professora
Violeta mostrava-se mais aberta, depositando maior confiança em minha pessoa desde o
início do acompanhamento, o que possibilitou que eu compreendesse suas práticas e
interagíssemos com maior intensidade.
Nessas vivências, também, percebi que ambas as arte-educadoras citaram alguns
aspectos que interferem negativamente em suas práticas embora tenham concepções
diferenciadas em relação a alguns destes. Elas relataram a desvalorização da Arte,
comentando que sentiam esse preconceito, seja por parte dos professores de outras
disciplinas, supervisão e/ou da própria Superintendência Regional de Ensino. Apesar de
elas não terem citado, observei que esse preconceito e concepções errôneas acerca da
Arte se mostram presentes no comportamento de alguns alunos, acarretando
comentários desrespeitosos, descumprimentos das atividades e/ou indisciplina em sala
de aula.
Além do preconceito, as professoras também citaram a falta de materiais e/ou
espaço físico adequado. A escola possui um pátio amplo e arejado, que é utilizado
apenas por uma das professoras. Embora não seja o espaço ideal, uma vez que os
documentos oficiais, como os PCN, colocam a necessidade de uma sala ambiente
equipada com materiais específicos, acredito que é um espaço válido, visto que permite
sair da restrição da sala de aula e possibilita maior expressão corporal e interação entre
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os alunos. Diante desses percalços encontrados em suas práticas, manifestaram que
gostariam de poder realizar um trabalho melhor. Entretanto, tentam se adaptar à
realidade.
Em ambas as práticas, pude notar o predomínio de determinadas linguagens
artísticas em razão de as professoras possuírem uma formação acadêmica específica; no
caso, Artes Visuais (desenho) e Artes Cênicas (teatro). Isso acaba refletindo em suas
metodologias, selecionando determinados conteúdos e excluindo outros que também são
importantes para a vivência artística dos educandos, além de serem abordados nos
documentos legais como PCN e CBC. A meu ver, a professora Violeta se mostra mais
engajada em promover o diálogo entre as linguagens mesmo sendo contra a concepção
de polivalência na realidade escolar. A professora Rosa, por sua vez, ao focar no ensino
de desenho, restringe as experiências do educando à expressão no caderno e a
corporeidade dos alunos ao espaço individual das carteiras em sala de aula.
Também, foi possível observar a concepção acerca do ser professor, ser artista e
ser pesquisador, seres que se completam e enriquecem as práticas educativas e a
formação pessoal. Por acreditarem na importância da interação entre essas vivências, as
professoras mostraram ter disponibilidade e flexibilidade para adquirir novos
conhecimentos, construindo uma relação de troca com seus educandos, bem como
flexibilidade para se adaptarem à realidade.
Rubem Alves (1999), na crônica “A Pipoca”, com suas sábias e poéticas
palavras, apresenta uma metáfora interessante que me faz refletir sobre o sentido da
pesquisa fenomenológica. Para ele, o bom pensamento surge assim como o estourar de
uma pipoca; ou seja, de forma inesperada e imprevisível, os grãos duros se transformam
em flores brancas e macias. Mas destaca que essa transformação só acontece em virtude
do poder do fogo, pois milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de
pipoca para sempre.
A meu ver, a pesquisa fenomenológica pode ser (re)pensada sob esse viés.
Aqueles que se permitem se envolver e vivenciar inteiramente as variadas
possibilidades de experiências reveladas a si passam por transformações. Isto é, quando
iniciei a presente pesquisa e hoje, após as trilhas realizadas, não sou a mesma
pesquisadora. Ao término desta experiência fenomenológica, carrego na bagagem:
novos conhecimentos, desafios superados, experiências significativas e a convicção de
que, por não ter a intenção de esgotar as discussões, a sensação de inacabamento e
incompletude são contínuas, não no sentido de que as vivências não tenham sido
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satisfatórias, mas sim no sentido de que vejo o quão ainda há para compreender e
experienciar. Para isso, a curiosidade, no melhor sentido da palavra, se mostra como
uma presença necessária, pois é ela quem move e inquieta. É nessa perpesctiva que
busco continuar a mergulhar na experiência fenomenológica da vida acadêmica e
pessoal.
Seja como professor(a), artista e/ou pesquisador(a), é importante termos a
consciência de que, apesar das conquistas no decorrer da história do ensino de Arte,
bem como do crescimento das pesquisas na área, a caminhada ainda não está concluída.
As pesquisas e reflexões acerca da Arte no âmbito educacional continuam, ao menos
deveriam continuar, em voga nas práticas e mentes inquietantes daqueles que acreditam
na Arte-Educação enquanto processo capaz de ultrapassar as barreiras e desconstruir os
padrões arraigados histórica e culturalmente.
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APÊNDICES

Apêndice A: Análise Ideográfica - Professora Rosa



Formação docente

Quadro 1 - Discurso A - Você sente que sua formação está adequada às suas atividades
educativas? Por quê?

Unidade de Significado
Não, porque eu acho que
faculdade falta muita coisa.
Prende metade do que a gente
precisa na real. Muitas coisas
eu tive que pesquisar, porque
não tinha nem noção que tinha
aquilo na realidade. Muita
coisa de história da arte, minha
professora de história da arte
foi horrorosa, péssima. Tem
muita coisa, não dá pra resumir
agora,
parte
teórica
principalmente. Mesmo a parte
de licenciatura, na prática é
totalmente
diferente
da
realidade que a gente aprende
na escola. [...]
[...] Dominar uma sala é
complicado, a disciplina na
aula de arte é complicada, a
gente não tem essa base
quando faz faculdade não.
Nem eles te dão a ideia dessa
dificuldade que é na real. [...]

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Faculdade: se refere ao curso A1- Sente uma lacuna entre
de ensino superior em Desenho teoria e prática oferecidas na
e Plástica.
graduação em relação à
realidade escolar, pois não
Prender: impedir, embaraçar.
abrangem todas as habilidades
necessárias para o cotidiano e,
Escola: estava se referindo à por isso, precisa pesquisar.
escolas em que atua ou atuou
como arte-educadora.

Dominar: exercer autoridade A2- Como exemplo dessa
sobre; controlar; elevar-se defasagem entre a formação
sobre.
acadêmica e a realidade escolar
é a sua dificuldade com relação
Disciplina: obediência.
ao domínio de sala.

Eles: refere-se aos professores
e à grade curricular do seu
curso de graduação.
[...] Fiz estágios em galeria de Estágio: período determinado A3- Também mostra que os
arte, fiz estágio em escola, em para formação e aprendizagem estágios
realizados
na
escola pública, particular. Mais de uma prática profissional.
graduação em galeria de arte,
foi em oficina de arte do que
escola pública e particular não
na prática mesmo de sala de Oficina de arte: refere-se ao foram suficientes para superar
aula. Eu devo ter feito só 80 ensino extracurricular.
a lacuna. De fato foi em uma
horas de estágio em sala de
oficina de arte que mais
aula, era 40 horas de ouvinte e Sala de aula: refere-se ao aprendeu tal domínio, ainda
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40 horas de estágio. Então foi ensino regular.
muito pouco, não deu pra ter
ideia não. E eu dei sorte porque Sorte: acaso, risco.
eu escolhi uma escola boa, a
escola era bem disciplinada,
então foi tranquilo. Foi fora da
real, eu acho.


que tenha estagiado em uma
“escola boa” que era “bem
disciplinada”.

Implicações didático-metodológicas

Quadro 2 - Discurso A - Quais linguagens artísticas são trabalhadas em sala de aula
e como são abordadas?

Unidade de Significado
É divido em quatro situações,
situações não, quatro partes:
artes visuais, dança, música e
teatro. Como minha formação é
em artes visuais, eu priorizo
isso, porque eu domino esse
conteúdo mais. A parte de
música eu tenho convênio com
o pessoal do PIBID, eles
praticam
assim,
algumas
atividades; me passam muita
informação legal. E a parte de
dança e teatro é só teórica,
algum vídeo sobre as danças,
um trabalho mais teórico. Não
tem aula prática nem de teatro
nem de dança. [...]
[...] Eu fiz um slide sobre a
história da dança e a história da
música, a trajetória das duas. E
normalmente eu peço um
trabalho pros alunos sobre esse
conteúdo. Eles pesquisam sobre
cada tipo de música, cada tipo
de dança, quando começou,
onde praticou, onde iniciou; é
legal até o que os meninos
apresentam, melhores até dos
que eu fiz. Eles tem mais
domínio dessa parte tecnológica
que eu.

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Dominar: ter conhecimento e A4 – Trabalha com as quatro
usá-los de forma competente. linguagens
artísticas,
entretanto,
prioriza
os
Convênio: refere-se à parceria conteúdos de artes visuais
com os alunos do curso de tendo em vista sua formação.
música da UFSJ.
As demais linguagens são
trabalhadas
de
forma
PIBID: Programa Institucional expositiva, exceto quando os
de Bolsas de Iniciação à alunos do PIBID propõem
Docência.
atividades musicais e com as
quais
acaba
aprendendo
também.

Slide: recurso tecnológico que A5- Para o estudo de dança e
permite a exibição de textos e música, ela apresenta slides aos
imagens.
alunos mostrando a trajetória
histórica dos mesmos. Solicita
Meninos: refere-se aos alunos que os próprios alunos façam
de
forma
geral,
sem suas pesquisas e comenta que
especificação de gênero.
eles apresentam produções
melhores que as delas uma vez
que dominam essa parte
tecnológica.

85

Quadro 3 – Discurso A – Com relação a atividades práticas (oficinas de arte, pintura,
por exemplo) você desenvolve essas atividades com seus alunos?

Unidade de Significado
Não tem estrutura a escola
pública pra isso. Porque pra ter
uma aula prática de pintura,
mesmo de combinação de tinta,
fazer o processo de mistura de
tinta, que teria no 9º ano
porque eles estudam sobre
cores, teria que ter uma sala
ambiente, teria que ter uma
sala que tenha pia, pelo menos
um lugar pra lavar os pincéis,
limpar a sala. Impossível. [...]
[...] Mesmo a música, costuma
incomodar, a parte prática de
música. Ás vezes os meninos
do PIBID vem aqui, tem que
fazer alguma intervenção na
sala, que faz muito barulho,
tem colega que se incomoda,
xinga, fica bravo, vai na sala
pede pra parar. Então é
complicado.
Colega!
Já
aconteceu isso muitas vezes.

Explicitação da linguagem
Sala ambiente: um espaço
próprio para que seja possível
realizar
determinadas
atividades escolares, neste
caso, artísticas.

Asserções Articuladas
A6: Apesar de ser conteúdo do
9º ano, ela não trabalha com a
pintura devido a inadequação
na estrutura física da escola, o
que
torna
tal
atividade
impossível.

Intervenção:
reporta-se
atividades artísticas lúdicas.

à A7: a professora se queixa da
desvalorização das aulas de
arte por parte dos colegas de
Colega:
refere-se
aos trabalho, o que impede a
professores
de
outras aplicação de determinadas
disciplinas.
atividades artísticas, como a
música. Esse comportamento
Xingar: insultar com palavras. dos seus colegas é frequente.

Quadro 4 - Discurso A – Com relação as possibilidades de uma atividade extracurricular
(excursão, visita a museus, teatros, etc.). Você já teve essa experiência com eles?

Unidade de Significado
Já, foi ótimo. Esse ano eu fui
numa exposição do Leonardo
da Vinci em Belo Horizonte,
foi muito legal. Eu aprendi
tanto quanto eles, acho que eu
aprendi até mais. Porque eles
tavam com outra visão de
passear, achei muito legal.
Alguns alunos foram; como
não era obrigatório, quem
pudia ir, foram alguns alunos
do 9º ano [...] Nós fomos no
Leonardo da Vinci e no
Kandinsky, lá na Praça da

Explicitação da linguagem
Exposição: espaço e tempo
onde as obras de arte são
disponíveis para a apreciação
pública.
Inhotim: Centro de Arte
Contemporânea localizado na
cidade de Brumadinho/MG.
3D: é a tecnologia na qual duas
imagens
são
produzidas
simultaneamente mas quando
vistas através de uma lente
especial criam a ilusão da

Asserções Articuladas
A8: Promoveu uma visita às
exposições de Leonardo Da
Vinci e Kandinsky, em Belo
Horizonte; por não ser
obrigatória, só foram os que
podiam
ter
esse
gasto.
Percebeu que por serem de
outra geração, acharam as
obras de Da Vinci maçantes,
mas se interessaram pelas
obras do Kandinsky em 3D,
pois dialogavam com a
tecnologia, algo de seus
cotidianos. Pretendia também
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Liberdade. Eles gostaram mais
do Kandinsky, acharam o
Leonardo da Vinci maçante. É
[...] já é outra geração né. E na
exposição do Kandinsky tinha
uma parte lá que era 3D, eles
adoraram. Foi muito legal
mesmo. Eu ia em Inhotim, não
deu certo porque tem os dias
certo; não tinha mais vaga o
dia que a gente podia ir. [...]
[...]
Eu
acho
muito
enriquecedor, melhor do que
ficar em sala de aula. Muito
bom. Acho que a gente tinha
que ir pelo menos umas quatro
vezes por ano; cada bimestre
fazer uma excursão, mesmo
aqui em São João, tem muito
artista bom aqui que eles
deviam conhecer. Tinha que
programar mais aula externa.
Mas é complicado, tem que
envolver todo mundo, o dia
inteiro fora; o dia que eu posso,
tem professor que tem prova e
num abre mão daquele dia. É
complicado, ainda mais agora
nesse bimestre, final do ano é
impossível. [...]
[...] Quando eu levei a turma
do 2º ano mesmo no barroco,
eu tive problema com duas
professoras que não quiseram
abrir mão de jeito nenhum da
prova naquele dia. E eu tive
que marcar a outra turma, a
outra turma também tinha
prova, não abriu mão. Foi
complicado. Eu acho que falta
um pouco de diplomacia dos
colegas quando tem essas
excursões. [...]

terceira dimensão.

promover excursão à Inhotim
mas não deu certo em razão de
vaga
para
agendamento.
Comenta que tais excursões
promovem melhor a relação
professor-aluno na qual ela
também
aprende
e
se
surpreende com os educandos.

São João: refere-se à cidade de A9: Ela mostra seu desejo de
São João del-Rei
que as excursões sejam mais
frequentes, inclusive na própria
Programar: organizar, delinear cidade, visto que há muito
o programa ou a programação artista bom. Sair da sala é uma
de.
estratégia enriquecedora, mas é
muito
complicado,
especialmente no final do ano
devido
as
exigências
burocráticas e curriculares,
principalmente
se
houver
prova, pois há professores que
não liberam os alunos.

Barroco:
estilo
artístico
desenvolvido entre meados do
século
XVI
e
XVIII,
inicialmente na Itália.

A10: Ela explica um caso em
que duas professoras negaram
seu pedido de excursão, em
razão das provas. Para ela, os
colegas deveriam ter mais
Abrir mão: expressão utilizada diplomacia quanto a isto.
quando a pessoa quer liberar
ou abandonar algo.
Diplomacia: no caso, expressa
o sentido de respeito.

Excursão: passeio recreativo,
de estudo ou de observação.
[...] A excursão do Kandinsky São João: refere-se a cidade de A11: Comenta que os alunos se
com Leonardo da Vinci, não São João del-Rei
mostram mais interessados
era
avaliativa;
era
só
quando a ida é avaliativa e não
conhecimento
mesmo,
só Boa vontade: zelo, atenção, só cultural, pois é exigido que
cultura. Mas a daqui de São consideração.
façam um relatório sobre as
João do barroco era avaliativa.
experiências, ao qual atribui
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Eles tinham que fazer um
relatório do que eles viram aí
valia nota esse relatório.
Quando é avaliativa, os alunos
tem mais boa vontade do que
quando é só cultural. Muito
mais, a diferença é muito
grande.

nota.

Quadro 5 - Discurso A - Sobre as dimensões corporal, motora, afetiva e cognitiva: como
você percebe a importância ou não das mesmas na aprendizagem?

Unidade de Significado
Eu acho que essa parte na fase
de adolescência que eles tão,
tanto no 9º ano quanto no 1º
ano, é importantíssimo esse
desenvolvimento, mesmo o
afetivo.
Tem
algumas
dinâmicas de música que eles
têm esse contato um com o
outro; e não tem essa
possibilidade em outras aulas.
Eu acho isso importante na
idade deles, eles tão em
formação,
eles
tão
descobrindo, o corpo tá todo
modificado, tá crescendo, tá
mudando totalmente. Eu acho
importante essa possibilidade
que eles tem.

Explicitação da linguagem
Adolescência:
fase
do
desenvolvimento
humano
caracterizada pela passagem à
juventude e que começa após a
puberdade.
Dinâmicas:
atividades
cunho lúdico.

Asserções Articuladas
A12: A professora considera
importante trabalhar estas
dimensões com os alunos de 9º
ano que estão na fase da
adolescência. Entretanto, o faz
esporadicamente
com
de dinâmicas musicais em que há
o contato maior entre os
alunos.

Quadro 6 - Discurso A – Como e com que frequência realiza a avaliação da
aprendizagem?
Unidade de Significado
Tem prova no 9º ano. Eu avalio
todos os trabalhos que são
feitos em sala de aula, eles são
arquivados em uma pasta. E
tem a parte prática: as
pesquisas que eles fazem
através de slide; todo semestre
tem sobre o conteúdo que a
gente tá estudando.
Quando eles tavam estudando
história da arte eles fizeram

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Avaliar:
Calcular
ou A13: Os alunos são avaliados
determinar o valor ou o constantemente através de
merecimento de.
pesquisas escritas, produção de
releituras de obras de arte e
Releitura: nova interpretação provas.
de uma obra de arte, a qual se
coloca um estilo próprio sem
fugir do tema original.
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várias reproduções, várias
releituras; fizeram releitura da
pré-história, da arte gótica, do
barroco, aí é tipo uma aula
prática que é avaliada. E
pesquisas
também.
As
pesquisas normalmente são
coletivas e os trabalhos de
releitura são individuais. [...]
[...] A cobrança do sistema
escolar é igual na matéria.
Então
é
complicado,
a
cobrança de nota; por exemplo,
na parte prática, avaliar a parte
prática é complicado nessa
situação, aí cobra [...] é
avaliado a participação, mas
tem participação com boa
vontade e participação com
muita má vontade. Então teria
que ter essa diferença na
avaliação e não tem como
diferenciar isso, tem que dar
nota de participação da parte
prática.


Matéria: refere-se a disciplina A14: ela expõe sua dificuldade
Arte.
e insatisfação com relação ao
processo
avaliativo
na
Participar:
tomar
parte, disciplina Arte, uma vez que
intervir,
compartilhar, este acaba se resumindo em
denunciar, ser parte de.
avaliar o cumprimento - ou
descumprimento - das tarefas
Má vontade: Falta de empenho em sala de aula. Mas reconhece
para desenvolver determinada não ter como diferenciar uma
atividade, falta de esforço.
participação
“com
boa
vontade” de outra “com muita
má vontade”.

Percepções e vivências da professora

Quadro 7 - Discurso A – Para você, qual o papel das linguagens artísticas no ambiente
escolar?

Unidade de Significado
Eu acho que todas elas, a
finalidade mesmo é o aluno ter
a possibilidade de mostrar sua
criatividade e a sua crítica da
sociedade através de tudo isso.
E eu acho que é a única matéria
que dá essa possibilidade hoje
em dia pro aluno, dele mostrar
quem ele é, o que ele pensa, o
senso crítico que ele tem, a
criatividade.

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Criatividade: habilidade para A15: Para ela a disciplina Arte
criar, inventar, inovar.
é a única que confere ao aluno
a possibilidade de se expressar
Matéria: refere-se a disciplina de forma criativa e crítica.
Arte.
Senso crítico: capacidade de
questionar e analisar de forma
racional e inteligente.
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Quadro 8 - Discurso A - Como se sente em relação ao espaço da Arte na escola em
que atua?

Unidade de Significado
Aqui com a direção nunca tive
problema de valorização não.
Mas de colega tem muito.
Muito mesmo. Eu já escutei
colega falando que não
precisava nem ter arte. Colega
de Português que falou isso,
que podia ter só aula de
Português. Inclusive, a nossa
Superintendência não dá valor
na matéria; eu tenho um colega
que perdeu as aulas de Arte,
ele é formado em Arte, para
uma professora de Português,
que era mais antiga, de casa.
Ele ficou indignado, ele perdeu
as aulas dele para professora de
Português que ficou no lugar
dele. É super desvalorizada até
na nossa superintendência. [...]
[...] Ah, no começo, quando eu
comecei a dar aula era
complicado. Agora eu relaxei,
eu danço conforme a música. O
que dá pra fazer, eu faço, o que
não dá (pausa) posso fazer
nada. Em relação à valorização
também eu não sofro com isso
não, cada um sabe do seu
perrengue. (risos) […] Eu já
tive mais desencantada [...] a
fim de chutar o balde [...] agora
já tô gostando de novo de dar
aula. Mas a matéria sempre foi
desvalorizada, muito. Muitos
colegas falam bobagem, eu
porque deixo passar batido. As
vezes, até retruco na hora, nem
sempre. Eles acham que arte tá
ocupando um espaço que
poderia ser de Matemática e
Português; normalmente é os
dois que reclamam; professor
de outras matérias eu não vejo
muito não [...] Inclusive tem

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Superintendência: refere-se à A16: A professora relata com
Superintendência Regional de indignação o preconceito e a
Ensino em São João del-Rei.
desvalorização da Arte tanto
por parte dos colegas de
“De casa”: reporta-se ao fato trabalho
quanto
da
de a professora ter mais tempo Superintendência Regional de
de serviço.
Ensino; cita exemplo em que
um colega, formado em Arte,
perdeu suas aulas para
professora mais antiga e sem
formação na área.

“Danço conforme a música”:
referência ao ditado popular
que significa adaptar-se a uma
situação.
Perrengue: refere-se a uma
situação de dificuldade, aperto,
sufoco.
Desencantar: tirar o encanto,
desiludir.
“Chutar o balde”: expressão
popular que significa desistir
de tudo.

A17: Ela comenta que no
início da carreira se sentia mais
incomodada com tal situação
desrespeitosa; agora “dança
conforme a música”, sem
deixar de fazer o que está ao
seu
alcance.
Esse
desencantamento
frente
à
situação da Arte se deve,
principalmente,
pela
implicância
vinda
de
professores de Matemática e de
Português. Deseja, mesmo, é
trabalhar em conjunto de forma
a oferecer um ensino melhor
aos alunos.

Matéria: refere-se à disciplina
Arte.
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conteúdo de Arte que tem
afinidade, todos dois, tanto um
quanto outro; ao invés de ter
essa implicância podia é
trabalhar em conjunto.
Quadro 9 - Discurso A - Como sente o envolvimento dos próprios alunos?

Unidade de Significado
Fraquíssimo. Na verdade, eu
acho que a escola está muito
desestimulante, não só na
minha matéria, mas no geral.
Tem muita informação rápida
pro aluno, a internet tá aí na
ativa na cabeça deles e a escola
é giz ainda, é quadro. Tinha
que ter uma coisa mais
dinâmica, tá muito chata a aula
no dia-a-dia. E como na aula
de Arte não tem como ter mais
dinâmica porque não tem
estrutura na escola, é mais
teoria, eu acho que não tem
muita empolgação. Tanto que a
matéria de música que tem
mais atividade prática é mais
divertido pra eles. Eles
envolvem mais do que a parte
teórica. Igual a história da arte,
eles acham super maçante.

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Desestimular:
perder
o A18: A professora associa ao
estímulo.
fraco interesse dos alunos a
falta de estrutura escolar (giz e
Dinâmica: procedimentos que quadro), de maior valorização
visam estabelecer um bom da teoria (como de História da
nível de interação entre os Arte, mas é super maçante) e
membros de um grupo de seu descompasso tecnológico
pessoas a fim de alcançar o (internet, informação rápida).
maior
rendimento
em Na Arte, com realce na
determinado trabalho.
Música, há um dinamismo que
envolve e diverte o alunado,
Super maçante: que entedia, um exemplo para o cotidiano
aborrece em demasia.
escolar.

Quadro 10 - Discurso A - No seu cotidiano (fora da dimensão escolar) como você se
envolve com as Artes? Desenvolve alguma atividade artística?

Unidade de Significado
Eu faço artesanato de vez em
quando, pra relaxar porque eu
acho relaxante. Gosto muito de
museu, gosto de galeria, gosto
de ver o que tá acontecendo, o
que tá na moda agora, o que
não tá mais, que tipo de
música, de dança. Eu acho que
eu tenho que tá atualizando
sempre também né, faz parte

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Artesanato: produção manual A19: Faz artesanato como
realizada por um artesão.
forma de relaxar, gosta de
museu, galeria e música;
Relaxar: descansar, diminuir a reconhece a importância de se
tensão.
manter atualizada com as
tendências
e
novidades
Moda: variação contínua de artísticas para a sua formação.
pouca duração que ocorre na
forma de certos elementos
culturais.
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da minha formação.
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Apêndice B: Análise Ideográfica – Professora Violeta



Formação docente

Quadro 1 - Discurso B - Você sente que sua formação está adequada às suas atividades
educativas? Por quê?

Unidade de Significado
Depende do ponto de vista, pra
professora de arte polivalente,
não. Agora, pra professor de
teatro, acredito que sim. Eu
não concordo com essa visão
de o professor de arte tem que
ser polivalente. Ele não tem
que ser professor de arte, tem
que ser um professor de
musica, um professor de dança,
um professor de teatro, um
professor de artes visuais.
Então eu acho complicado um
professor que é formado em
uma dessas artes dá conta de
todas. [...]
[...] Mas acredito também que
a gente tem sempre que buscar
mais conhecimentos, porque
(pausa) acho que é por isso que
o professor tem que se reciclar
pra ele poder desenvolver um
bom trabalho.
Mas em sala de aula, o PIBID
me proporcionou muitas coisas
e foi muito produtivo pra
minha pessoa. Eu peguei
turmas de PAV que eram
muito difíceis de trabalhar e eu
consegui trabalhar com elas.
Então pra mim foi muito bom e
muito rico. Só que era uma
turma muito problemática na
escola e como a gente
conseguiu trabalhar com teatro
a gente não teve nenhum
problema nessa turma. Só que
era uma realidade diferente, era

Explicitação da linguagem
Polivalente: pessoa que pode
exercer várias atividades; no
caso,
ministrar
diversas
linguagens artísticas.

Asserções Articuladas
B1- Tem formação em Teatro e
não se sente apta e segura para
ministrar conteúdos das outras
linguagens colocando-se contra
a polivalência na Arte.

“Dar conta”: expressão que
significa conseguir.

Reciclar: reutilizar, atualizar.

B2- Ela compreende que
precisa
se
reciclar
continuamente, visando um
trabalho mais satisfatório.

PIBID: Programa Institucional B3: O convívio com o PIBID
de Bolsas de Iniciação à ajudou muito a prepará-la para
Docência
enfrentar a realidade escolar,
apesar de terem sido em
PAV: Projeto Acelerar para ambientes com características
Vencer,
implantado
pela diferentes. Faz também uma
Secretaria Estadual de Minas crítica ao grande número de
Gerais.
alunos em uma mesma sala de
aula,
pois
acredita
ser
Sala problemática: refere-se a prejudicial à aprendizagem.
questões
ligadas
ao
comportamento indisciplinar
dos alunos em sala de aula.
Sacanagem: foi utilizada no
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uma escola menor, era uma
escola que tinha menos alunos
em sala. As salas pareciam
maiores, porque eram menos
alunos né, então não ficava
todo mundo apertado. Aqui é a
primeira vez que eu tenho
muitos alunos em um lugar só;
o que eu acho que é sacanagem
demais pro menino ficar
espremido ali. Acho que isso é
assustador.
Pra mim foi
horrível, hora que eu cheguei
na sala de aula falei: “vou
voltar, vou ficar aqui não”
(risos). Porque é muito aluno,
muito aluno mesmo e eu acho
que
o
processo
de
aprendizagem
acaba
não
acontecendo direito né, ou não
acontecendo, muitas vezes.



sentido de injustiça.
Menino: refere-se aos alunos
de forma geral.
Espremido: apertado.
Direito: correto, justo.

Implicações didático-metodológicas

Quadro 2 - Discurso B - Quais linguagens artísticas são trabalhadas em sala de aula e
como são abordadas?

Unidade de Significado
Eu dividi no meu cronograma
um
bimestre
pra
cada
modalidade artística. Então
primeiro bimestre trabalhei
artes plásticas, artes visuais;
no segundo bimestre trabalhei
música; no terceiro dança e o
último tô trabalhando o teatro.
[...]
[...] Eu geralmente trabalho
com os meninos com aulas
expositivas. Eu trabalho a
história [...]. Então eu pego
alguns conceitos históricos
importantes [...] geralmente eu
vou por datas pra trabalhar [...]
qual movimento artístico que

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Cronograma: instrumento de B4 - Aborda todas as
planejamento e controle das linguagens artísticas divididas
atividades escolares.
bimestralmente.

Meninos: alunos do 9º ano.

B5- Trabalha com História da
Arte, em aulas expositivas,
Aula expositiva: caracteriza-se caracterizando cada um dos
pela apresentação oral e/ou movimentos artísticos.
escrita
de
determinado
conteúdo pelo professor.
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tava na época. E [...] eu
trabalho um pouco de cada um.
[...] Mas eu sempre friso meu
trabalho no teatro [...] a teoria
das Artes e trabalho a prática
teatral. [...] vou trabalhar
alguns conceitos do realismo,
pensando no teatro; [...] como é
[...] essa construção no teatro.
Posso trabalhar talvez alguma
obra visual ou plástica, mas
como é que seria essa
transformação dessa obra, uma
releitura dessa obra no âmbito
teatral. [...] como é que os
alunos conseguiriam fazer uma
releitura da Mona Lisa usando
o corpo? Construir um cenário
que tá presente na Mona Lisa;
eles serem o quadro, então é o
que consigo trabalhar com eles.
[...]
[...] Quando eu pedi pra eles
pesquisarem quais as danças
que existem, eles ficaram super
curiosos: “olha, existe isso?!
“Ah, tem aquilo também”.
Então
achei
bacana
o
apontamento
deles
sobre
conhecer uma coisa nova;
sobre ver que não é só o que eu
achava que era arte que é arte.
[...]
[...] Olha só, tô no final do ano
e eu ainda não consegui
entender como é que eu
conseguiria trabalhar com essa
turma, montar uma estrutura de
uma
aula
que
todos
conseguissem prestar atenção
ali. Eu vi que é igual criança,
[...] prestaram atenção em
cinco minutos, pronto. Minha
aula foi dada em cinco
minutos, se não foi, não
consigo dar mais aula. Mas tô
tentando entender ainda.

Frisar: no sentido de focar, B6: Além da teoria teatral, há
priorizar.
uma prática de releitura de
obras visuais, como a Mona
Realismo: Movimento artístico Lisa, visando como os alunos
surgido no final do século XIX usam seu corpo nessa tarefa,
na França.
como por exemplo, construir o
cenário, ser o quadro.
Mona Lisa: pintura famosa do
italiano Leonardo da Vinci.
Releitura: nova interpretação
de uma obra de arte, a qual se
coloca um estilo próprio sem
fugir do tema original.

Eles: refere-se aos alunos do 9º B7: Ela comenta que as
ano.
pesquisas realizadas pelos
alunos (por exemplo, sobre as
Super: prefixo que indica danças)
despertou
a
abundância, excesso.
curiosidade sobre coisas novas
e terem outro olhar sobre a
Bacana: expressão utilizada Arte para além do que ensinou.
para qualificar algo como
sendo bonito, interessante,
bom.
Estrutura: Organização das B8: Ela expõe sua dificuldade
partes ou dos elementos que em
compreender
o
formam um todo.
comportamento da turma para
que possa dar aulas que
atraiam a atenção de todos os
alunos durante todo o tempo e
não só para “cinco minutos”.
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Quadro 4 - Discurso B – Com relação as possibilidades de uma atividade extracurricular
(excursão, visita a museus, teatros, etc.). Você já teve essa experiência com eles?

Unidade de Significado
A gente foi a BH na exposição
do Da Vinci no início do ano.
Não com essa turma, com os 3º
anos e os 9º anos de manhã
eles foram. O da tarde não foi
porque é horário trocado né,
então achei assim que seria um
pouco complicado conversar
com os professores, tava
acabando de chegar, mas
depois eu vi também que não
seria complicado. Mas foi um
acordo que a gente fez em sala,
eles não conseguiram cumprir
o acordo então a gente não foi
também com eles. [...]
[...] Mas é uma vontade mesmo
de sair pra ir ao teatro
municipal. A escola, se a gente
comunicar com antecedência,
não existe problema; é só
conseguir agendar um horário e
ver a logística de como é que
vai levar os meninos pra lá
porque não tem como sair com
os meninos a pé pro teatro
porque é muito movimento de
carro e eles são muito agitados
né. Aí tem que ver como é que
seria esse deslocamento ao
teatro porque talvez nem todo
mundo teria condição de pagar
o ônibus. Pra excluir também
não é interessante. Mas a
escola é muito aberta a isso, só
que tem esses problemas que
são discutidos na escola pra ver
como é que a gente levaria os
meninos, mas é possível sim.

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Da
Vinci:
refere-se
ao B9: As turmas dos 3º e 9º ano,
Leonardo da Vinci
matutino, participaram da
excursão sobre Da Vinci, em
Acordo: concordância.
BH; o 9º ano do turno
vespertino - turma a qual ela
ministra as aulas - não foram
devido
a
indisciplina,
descumpriram um acordo feito.

Logística: organização.

10: A professora manifesta seu
interesse em levar os alunos
Meninos: refere-se aos alunos para conhecerem o teatro
do 9º ano.
municipal,
mas
há
um
problema em relação ao
transporte pago - nem todos
podem assumir esse custo e
não quer excluir ninguém – e o
mesmo é necessário para
segurança dos mesmo que são
muito agitados.
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Quadro 5 - Discurso B - Sobre as dimensões corporal, motora, afetiva e cognitiva: como
você percebe a importância ou não das mesmas na aprendizagem?

Unidade de Significado
No início do ano quando eu dei
a primeira atividade os
meninos não conseguiam fazer
de jeito nenhum. Era coelhinho
sai da toca. [...] Eles ficavam
tão eufóricos, tão ansiosos em
fazer o jogo, que eles não
davam conta. Então eles tem
muita dificuldade em, pelo
menos eu percebi isso no
começo do ano, eles tinham
muita dificuldade em fazer
coisas que eles tinham que
ficar muito agitados. Mas
quando a gente trabalhava uma
coisa mais tranquila pra eles,
eles funcionavam muito bem.
Porque
eles
conseguiam
concentrar mais então eu vi
que é uma coisa da sala [...]
Então eu tive muita dificuldade
no início do ano porque minhas
propostas eram até mesmo pra
extravasar essa energia que
eles tem de sobra; então vamos
correr, tentar extravasar um
pouco disso pra gente poder
trabalhar uma coisa mais
tranquila. E com eles não
funcionava isso porque eles
não conseguiam acalmar de
jeito nenhum; eles ficavam até
frustrados nesse lugar.
[...] Eles têm muita dificuldade
em tocar o outro, em como é
que eu vou tocar o outro, será
que eu posso tocar o outro.
Então sempre soltava uma
piadinha e tudo mais, mas com
o tempo a gente foi
conversando [...] Então no
começo criava esse bloqueio
[...] principalmente os meninos
né, mas depois virou natural
[...] Tem dia que um ou outro

Explicitação da linguagem
Coelhinho sai da toca: é um
jogo em grupo. A versão
realizada
pela
professora
consistia na seguinte dinâmica:
divididos em trios (dois alunos
davam as mãos formando uma
toca e o outro se posicionava
no meio simulando ser o
coelhinho); um aluno ficava do
lado de fora anunciando
aleatoriamente uma ação: casa,
morador ou terremoto. Quando
ele falava casa, a dupla deveria
se movimentar trocando de
lugar. Quando falava morador,
o morador (coelhinho) deveria
trocar de casinha e quando
falava terremoto, todos tinham
que trocar suas posições. O
objetivo de quem ficava de
fora era conseguir entrar em
um desses lugares.

Asserções Articuladas
B11: como os alunos são muito
agitados, no início do ano a
professora trouxe jogos que
auxiliavam a extravasar essa
energia corporal; percebeu que
este não era o melhor caminho,
pois preferiam atividades que
estimulassem a calma e a
concentração. Esse foi caminho
adotado por ela na disciplina
desde então.

Piadinha: breve estória com a B12: Ela percebia certo pudor
intenção de provocar risos.
com
relação
ao
corpo,
principalmente
entre
os
Aprovação: ato ou efeito de meninos, em tocar o outro, dar
aprovar;
consentimento, as mãos para fazer um roda,
confirmação.
por
exemplo;
bloqueio
decorrente da idade dos alunos,
de cultura machista, do
preconceito e tabu com relação
ao contato corporal entre eles.
Ao longo do ano foram lidando
melhor com isso.
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quer fazer uma gracinha, mas
hoje eu acho que eles já dão
conta de fazer isso e entender
que não é porque eu dei a mão
pro colega que eu sou gay. Mas
eu acho que também é da idade
deles, tem essa aprovação da
idade, que os meninos estão
sempre sendo julgados. [...]
Então acho que a gente
conseguiu esse lugar de
respeito, estamos conseguindo
devagar, tem dia que não, mas
tem dia que vai assim, uma
relação bem boa com os
meninos. [...]
[...] Eles ficam muito eufóricos
na minha aula, porque eles
sabem que é um lugar que eu
dou pra eles conversarem
mesmo. Porque eu acho que a
conversa não é um problema.
Ainda mais sexta-feira [...]
Eles chegam pra mim e falam:
“Professora, não dá mais pra
gente copiar!” Porque acaba
que não aguenta né, pelo amor
de Deus, você ficar quatro
horários copiando, fazendo
exercício, tem que ficar quieto,
não dá. [...] Talvez na
Educação Física que eles tem
um momento mais de respirar,
de extravasar, de correr; o
restante geralmente é tudo
dentro de sala, é uma atividade
ou outra que eles vão assistir
um filme. [...] eu nunca
cheguei na escola sexta-feira e
eles tavam fora de sala, a não
ser se fosse um evento que a
escola inteira tava envolvida.
[...] aquele corpo tá cansado,
[...] Então não posso nem
exigir muito silêncio deles. [...]
[...] Eu acho que é essa cultura
que a escola mesmo prega;
esse lugar de ficar quietinho,
de prestar atenção, de copiar o
quadro ali, de conversar o

Eufóricos: agitados.

B13: Para ela, a conversa em
sala não é um problema;
“Pelo amor de Deus”: nesse compreende a dificuldade dos
caso, a expressão foi utilizada alunos em permanecerem em
para enfatizar a indignação da silêncio todo o tempo e
professora.
fazendo cópias nas sextasfeiras. A escola insiste numa
aprendizagem sem movimento
focada só cognitivo. Na sua
aula têm mais liberdade para se
expressarem, embora cause
muita
euforia.
Também
percebe que na Educação
Física é um momento de
respirar, de extravasar, de
correr.

Eles: refere-se aos outros B14: Para ela, o silêncio
professores da instituição.
exigido em sala não repercute
no aprendizado e mesmo a
Caótico: confuso, desordenado. falação nem sempre é negativa.
Como ocorre com seus alunos
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menos possível; tanto é que Produto:
resultado
ou falantes, mas produzem do
eles reclamam muito da sala, rendimento de determinado jeito deles, com seu ritmo e
que é uma sala muito falante. trabalho físico ou intelectual.
singularidade.
Mas é uma sala que produz.
Então acho que não é o
problema da sala ser falante, é
o problema de como é que as
coisas tão sendo produzidas,
como é que ta chegando neles.
Eu vejo que eles funcionam,
[...] sempre bagunçando [...]
mas eles sempre me entregam
o produto que eles fizeram na
aula: “Olha, professora, a gente
fez isso hoje!” [...] Só que no
tempo deles também, que eu
acho que isso tem que ser
respeitado e nem sempre é
respeitado.
Quadro 6 - Discurso B – Como e com que frequência realiza a avaliação da
aprendizagem?

Unidade de Significado
A
escola
tem
alguns
procedimentos de avaliação.
Ela pede prova, trabalho e
simulado. Eu trabalho assim:
não necessariamente eu do
prova pros meninos. Eu dou
atividades em sala e eu avalio
elas. Eu dou simulado que é
obrigatório. Eu dou um
trabalho de pesquisa que eles
façam em casa. E geralmente, o
caderno, que eu passo alguma
matéria [...] Tô começando a
cobrar o relatório, nem que seja
uma frase, do que a gente fez
na aula passada pra eles terem
o hábito de refletir sobre o que
eles fizeram. E os exercícios
práticos, as aulas práticas né.
Então eu cobro deles mesmo
essa participação em aula. Eu
acho importante pra vida deles
mesmo, pra eles poderem saber
se relacionar um com o outro.

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Simulado: é uma preparação B15: A professora adota como
para o ENEM.
métodos
avaliativos:
a
participação em sala através de
Relatório: descrição minuciosa aulas práticas (promove o
de determinada circunstância.
contato
entre
alunos);
relatórios de aula (escrita no
Pontos: dado quantitativo caderno para aprender a auto
(nota) utilizado pela instituição refletir sobre as teorias e o que
para avaliar os alunos.
fizeram
anteriormente);
pesquisa (como tarefa escolar),
além do simulado que é uma
exigência da escola. No
entanto, considera como mais
importante a vivência em sala.
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Então é a maneira como eu
divido os pontos. [...]
[...] Tô tentando entender o
tempo deles, eles são muito
agitados, tem hora que isso pra
mim é muito caótico: “como é
que eu vou conseguir trabalhar
no caos”. Então pra mim isso é
até um pouco angustiante, mas
tem dia que a aula vale a pena,
você fala: “acho que hoje eu
consegui dar uma aula legal;
tem dia que não, semana
passada eu sai daqui: “gente,
não quero dar aula nunca mais
na minha vida”; nossa, a gente
não conseguia conversar, mas
também assim, é que (...) não
tem como culpar muito eles
também, porque é a maneira
como está sendo impregnado
as coisas pra eles. Então eu
acho que não é justo também
eu só cobrar dos meninos.


Tempo deles: refere-se
singularidades dos alunos

às B16: A professora se coloca
em busca para compreender o
“tempo deles”, algo caótico, e
“Valer a pena”: expressão que se coloca no processo de
significa compensar.
avaliação, analisando em cada
aula o seu rendimento.
Impregnar: imbuir, penetrar.
Reconhece o jeito penetrante
das
aulas
centradas
na
cognição e na cópia (para
memorização).

Percepções e vivências da professora

Quadro 7 - Discurso B – Para você, qual o papel das linguagens artísticas no ambiente
escolar?

Unidade de Significado
Explicitação da linguagem
Acho que a arte ela te dá uma Imaginação: faculdade de
visão diferente do mundo. Ela imaginar, conceber e criar
te possibilita olhar de outras imagens; fantasia.
janelas, ver as coisas de um
outro lugar. Ela te dá
possibilidade de viver um
mundo diferente, de criar um
mundo diferente. Acho que a
imaginação ela é necessária na
arte, em tudo que a gente faz
precisa ter imaginação. Acho
que hoje ela não tá tão igual
era antes né, hoje ela tá mais
controlada nossa imaginação. E
eu acredito que a arte é um
lugar que as pessoas possam

Asserções Articuladas
B17: Ela afirma o papel
expressivo da Arte, explorando
individualidades, imaginação e
criação. Apesar de certo
controle social sobre a
imaginação, na Arte há
recursos para sua libertação e,
por fim, esse é o lugar da Arte
na
escola:
libertar
a
imaginação.
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libertar sua imaginação. Esse é
o lugar da arte na escola. De
possibilitar ao aluno que ele se
sinta livre naquele lugar, que
ele possa expressar o que ele
precisa expressar.
Quadro 8 - Discurso B - Como se sente em relação ao espaço da Arte na escola em
que atua?

Unidade de Significado
Parando pra pensar nas outras
escolas, a gente tem muito
espaço aqui. Então isso é muito
bacana. O ruim é que vai chegar
o horário de verão agora, se a
gente for sair pra fora de sala, a
gente vai ter o sol e isso é muito
ruim pra trabalhar. Mas os
meninos
tem
uma
disponibilidade boa de ir pra
debaixo da árvore então, é ruim
e não é ruim. A escola tem um
espaço muito grande pra gente
trabalhar. [...]
[...] Eles também não reclamam
muito sobre barulho, então isso
é muito bom. Só que eu sinto
muita falta de um espaço
adequado pra ter aula né, de
uma sala onde a gente possa [...]
que não tenha carteira, onde a
gente chega pra trabalhar arte.
Mas, no mais, eu sou feliz,
muito feliz com o espaço que a
escola tem (risos), que tem
muito espaço pra trabalhar com
os meninos. [...]
[...] Acredito que pros alunos tá
sendo uma visão melhor, mas a
escola acho que ela não
participa tanto desse trabalho
[...] Acho que falta um pouco
desse lugar também de mostrar
o que a gente faz dentro de sala
pra escola. Pra arte também ter
um lugar de peso na escola. Ser
vista como importante e não só

Explicitação da linguagem
Asserções Articuladas
Bacana: gíria para expressar B18: Comparado com outras
algo que é bom, interessante, escolas, o espaço é muito
bonito.
grande,
possibilitando
alternativas
para
as
Horário de verão: é um ajuste experiências artísticas fora de
realizado no relógio em sala. Como aspecto negativo, é
determinadas épocas do ano a falta de cobertura nos
visando o aproveitamento da mesmos contra o sol, por
luz
natural
e exemplo, mas os alunos tem
consequentemente,
a boa disposição até mesmo para
economia da energia artificial. ficarem debaixo da sombra de
uma árvore.
Ruim: mau, inferior, que não
tem valor.
Eles: refere-se aos seus B19: A professora sente a
colegas de trabalho
compreensão dos colegas com
as aulas de Arte e, compreende
Carteira: mesa e cadeira dos as dificuldades em tal situação,
alunos.
especialmente, com relação a
estrutura física, mas consegue
Meninos: refere-se aos alunos se adaptar e é feliz.
do 9º ano.

Lugar de peso: expressão B20: Para ela, a visão dos
utilizada para designar a alunos com relação à arte tem
importância de algo.
se modificado e não pode ser
mais vista como tapa buracos.
Tapar
buraco:
expressão A supervisora, por exemplo,
popular
que
significa sequer
reconhece
alguma
solucionar
determinada importância no ensino de arte.
situação de qualquer maneira. É preciso sair da restrição da
sala de aula e dar visibilidade
Necessário:
essencial, ao trabalho para que a
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pra tapar buraco. [...] Quando indispensável.
eu cheguei na escola, a
supervisora
mesmo
me Complicado: difícil.
questionou, que ela não sabia a
importância da Arte. Então pra
ela não é uma coisa necessária
pros alunos. Então, isso eu acho
meio complicado.

comunidade escolar aprecie.

Quadro 9 - Discurso B - Como sente o envolvimento dos próprios alunos?

Unidade de Significado
Então, eles são muito agitados.
Eu tô tentando entender o
tempo deles ainda. Mas eles
tem uma aceitação muito
bacana. Assim [...] eles falam
bastante, são muito agitados,
mas eles fazem o trabalho,
então acho que isso é bacana;
eles compram a ideia, eles
gostam muito de trabalhar fora
de sala; então, quando você
propõe uma coisa fora de sala
eles tem mais motivação a
fazer aquilo. [...]
[...] Eles tão conhecendo outras
coisas. Eu falo com eles que
eles tão abrindo novas janelas
né, pra ver o mundo de outros
lugares. [...] Acho que a gente
tá conseguindo ter um diálogo
melhor, eles começarem a
olhar pra arte de uma maneira
diferente. Mas acredito que
isso é processual né, é o nono
ano mais agitado, eles são
muito infantis ainda. Então
acho que é complicado de ver
essa maturidade nos meninos,
mas eles já mudaram mesmo o
olhar.

Explicitação da linguagem
Comprar a ideia: expressão
utilizada
para
representar
aceitação, concórdia.

Asserções Articuladas
B21: Embora muito agitados,
sentem-se mais motivados a
realizar atividades fora da sala
e com participação satisfatória.

Motivação: impulso que induz
a ação em prol de determinado
objetivo.

Processual: relativo a processo.

B22: Ela comenta que o
envolvimento dos alunos com a
Arte permite ampliação do
repertório e experienciem
novas possibilidades e olhares.
Embora, pareçam infantis, há
uma mudança processual em
sua concepção acerca da arte.
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Quadro 10 - Discurso B - No seu cotidiano (fora da dimensão escolar) como você se
envolve com as Artes? Desenvolve alguma atividade artística?

Unidade de Significado
Eu acho que uma das coisas
que a faculdade me deixou [...]
tinha um professor meu que
falava muito disso, que o
professor de arte ele tem que
ser artista. O professor de arte
ele não ensina arte, ele
vivencia arte. [...] Então eu
faço parte de grupo de teatro,
[...] inclusive sempre convido
os meninos pra ir assistir; um
ou outro sempre vai: “oh,
professora, te vi final de
semana”. [...] eles vão lá pra
ver a professora, mas eles já
tão vendo um outro lugar, tão
vendo a arte de uma maneira
diferente. [...] mas também to
sempre em exposição, sempre
no cinema. Porque eu acho que
é importante mesmo a gente se
inteirar do que que tá
acontecendo, pra gente poder
trazer pros meninos mesmo, ou
pra gente poder levar os
meninos.
Então
acredito
mesmo que o professor tem
que ser artista. O artista tem
que tá sempre em constante
estudo, tem que tá sempre se
reciclando.

Explicitação da linguagem

Asserções Articuladas

Faculdade:
refere-se
graduação em Teatro.

a B23: Ela afirma a importância
do professor de Arte ser artista;
aprecia exposições, cinema e
Inteirar: informar, certificar.
partilha de grupos teatrais.
Convida seus alunos para
Professor: aquele que professa assisti-la, mas já num espaço
ou ensina uma ciência, uma diferente e com outro olhar
arte ou uma língua.
sobre a Arte.
Artista: aquele que faz da arte
meio de vida.
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Apêndice C - Roteiro de entrevista com as arte-educadoras



Obtenção de dados gerais: nome, forma de contrato na escola (designação,
concurso), se leciona em outras escolas ou outras disciplinas.



Com relação à formação acadêmica: se é graduada na área, em qual instituição
de ensino e se possui pós-graduação. Se não é graduado na área, quais os
motivos que o levaram ao envolvimento com a disciplina Arte.



Com relação aos conteúdos da disciplina: quais linguagens artísticas são
trabalhadas em sala de aula, de que forma estas são abordadas e como é feito o
planejamento de aula.



Com relação a avaliação da aprendizagem: investigar se a disciplina confere
nota (quantitativa) ou conceito e, quais os critérios de avaliação do professor.



Investigando outras percepções do professor: como ele se sente em relação ao
espaço da Arte na escola em que atua, ou seja, é valorizado ou não, de que forma
a escola apoia e incentiva – ou não – a formação artística e cultural dos alunos. E
também, a relação e envolvimento dos próprios alunos, o professor sente que os
alunos são muito, pouco ou nem um pouco interessados na disciplina.



Com relação ao envolvimento do professor: qual seu envolvimento com a Arte
enquanto artista e/ou espectador. Frequenta teatros, cinema, exposições,
museus? Pratica atividades artísticas: artesanato, dança, música? Enfim,
investigar como o professor se envolve e dedica seu tempo à sua própria
formação artística e, qual a importância para ele dessa relação artista-professor.
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Apêndice D: Levantamento das produções acadêmicas no âmbito da ArteEducação

A partir de um breve mapeamento, nos meios de consulta online, das produções
acadêmicas relativas à temática Arte foi possível observar que mais de 50% dos
trabalhos encontrados se concentrava no estudo de apenas uma das linguagens artísticas
(artes visuais/dança/teatro/música) ou em suas possibilidades extracurriculares, ou seja,
focavam em atividades que eram proporcionadas em horários extras e não em uma
proposta artística integrante à disciplina Arte do currículo escolar. Os trabalhos que
tinham, de certa forma, um estreitamento com o tema em questão foram selecionados
para leitura visando o auxílio nas reflexões e discussões da presente pesquisa.
Na CAPES, foram encontrados 85 resultados com a palavra-chave “arteeducação”, sendo 66 dissertações de mestrado e 19 teses de doutorado. Com a expressão
“ensino de Arte” foram encontrados 92 resultados: 79 dissertações de mestrado e 13
teses de doutorado. Com a combinação das palavras “fenomenologia” e “arte” foram 34
trabalhos, sendo que apenas 6 eram na área da educação e 2 deles encaixavam nas
propostas da presente pesquisa. Do total de 211 trabalhos, 23 tem uma relação mais
estreita com a temática da presente pesquisa visto que tratam da Arte enquanto
disciplina do currículo escolar e não como atividade extracurricular. São eles:

Programa

Título

Autor

Instituição

Ano

Mestrado em
Estética e História
da Arte
Mestrado em
Artes

O ensino da arte contemporânea

Maria Cristina
Bosco

Universidade de
São Paulo (USP)

2011

Processos de criação em sala de
aula: experiências
fenomenológicas como forma
de reaprender a ver o mundo.
Arte-Educação: concepções e
práticas de professores na rede
municipal de Estância Velha/RS

Claudia Maria
Kretzer
Rodriguez

Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita
Filho (UNESP)
Centro
Universitário La
Salle

2011

A influência da Arte-Educação
nas histórias de vida dos alunos
de escolas públicas do Ensino
Fundamental II e Médio na
Região Metropolitana de
Salvador
Arte na escola: a dimensão do
processo criativo na relação
pedagógica
A oralidade artística e a
educação em Arte: um estudo

Evelin Sibele
Ramalho
Sgarzerlla

Escola Superior de
Teologia

2012

Andrea
Cristina de
Paula Tavares
Samanta
Guimarães

Universidade
Metodista de São
Paulo (UMESP)
Universidade
Federal Rural do

2012

Mestrado em
Educação

Mestrado em
Teologia

Mestrado em
Educação
Mestrado em
Educação,

Simone
Maroso de
Oliveira

2012

2012
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contextos
contemporâneos e
demandas
populares.

sobre as tessituras do discurso
artístico nas aulas de Arte em
CIEP de Nova Iguaçu

Natalino
Castro

Rio de Janeiro
(UFRRJ)

Mestrado em
Educação

A prática docente dos
professores de Arte do ensino
público e seus possíveis
diálogos com os PCN de Arte.
O ensino da Arte na escola: a
ênfase na criatividade

Bruno
Teixeira Paes

Universidade do
Estado de minas
Gerais (UEMG)

2012

Guilherme
Burgos Pereira

Universidade
Federal Fluminense

2012

Leide Patrício
Monteiro

(UFF)
Universidade
Católica de Santos
(UNISANTOS)

Poliana
Conceição de
Souza Moreira

Centro
Universitário
Moura Lacerda

2011

Mestrado em
Ciências da Arte

Mestrado em
Educação

Mestrado em
Educação

O professor de arte na rede
pública municipal de Santos:
tensões entre a formação e a
atuação profissional
O plano de ensino de arte: uma
proposta interdisciplinar

2011

Mestrado em
Educação

Linguagens artísticas na
educação: dilemas e desafios de
professoras polivalente

Celia Maria
Siqueira
Gomes

Universidade
Católica de Santos

2011

Mestrado em
Educação

Uma leitura em fenomenologia
do fazer do professor de Arte: a
estética como percepção
formativa
O ensino de arte na educação
básica

Maria Cristina
Ruiz

2011

Maria José
Braga Falcão

Marcela
Wanderley
Gaio Loureiro

Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro

2014

Gislene Dos
Santos Sala
Germann

Fundação
Educacional de
Criciúma

2013

Mestrado em
Artes Visuais

“A professora de nada”. Na
consciência da ausência uma
presença possível: arte no
espaço e tempo do cotidiano
escolar
Trânsitos poéticos no ensino da
arte: as visualidades,
subjetividades e afetividades no
cotidiano escolar
Arte no espaço educativo
escolar: relação entre
obrigatoriedade e
reconhecimento'
Práticas avaliativas em Arte
(Moreno/PE)

Universidade
Federal do Mato
Grosso do Sul
(UFMS)
Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita
Filho (UNESP)
Universidade de
Sorocaba

Fábio Santana
da Silva

2014

Mestrado Em
Processos
Socioeducativos e
Práticas Escolares
Mestrado Em
Processos
Socioeducativos e

Ensino de arte e educação
estética: vivências de
professores que lecionam nesta
disciplina
A formação do arte-educador:
diálogos e contrapontos entre
arte e educação
e suas

Universidade
Federal da
Paraíba/João Pessoa
Universidade
Federal de São João
del-Rei
Universidade
Federal de São João
del-Rei

2013

Mestrado em
Artes

Doutorado em
Educação

Mestrado em
Artes

Mestrado em
Educação

Virginia
Vieira
Marcondes

Dilceia Maria
Auxiliadora
De Paiva
Ferreira
David Sad
Filho

2012

2015

2013
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Práticas Escolares

Mestrado em
Educação

ressonâncias
no
trabalho
docente
Ensino de Arte: concepções
subjacentes às práticas e sua
contribuição no processo de
emancipação humana
Como viver na escola: Relações
entre arte, educação e docência

Mestrado em
Educação

Arte e escola: um encontro com
o outro da poesia

Joao Alberto
de Souza Silva

Doutorado em
Educação

Arte no espaço educativo:
práxis criadora de professores e
alunos

Stela Maris
Sanmartin

Mestrado em
Educação

Uelinton
Castro

Karine Storck

Universidade
Estadual Paulista
Júlio De Mesquita
Filho/Rio Claro
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
Universidade
Estadual de
Campinas
Universidade de
São Paulo

2015

2015

2015

2013

Na SciELO, com a palavra-chave “fenomenologia” foram encontrados 26
resultados, mas nenhum destes correspondiam à área artística. Já com a palavra-chave
“ensino de arte” foram encontrados 13 resultados e 17 com a expressão “arteeducação”, sendo que destes trabalhos apenas 9 dialogavam diretamente com o tema da
presente pesquisa.
Título
Arte
e
metáforas
contemporâneas para pensar
infância e educação.
Ensino da Arte na escola
pública e aspectos da política
educacional:
contexto
e
perspectivas.
Educação dos sentidos na
contemporaneidade e suas
implicações pedagógicas
Currículo e saberes escolares:
ambiguidades, dúvidas e
conflitos
Ensino de arte: um olhar para
os espelhos retrovisores

Autor
Luciana Gruppello Loponte

Revista
Revista Brasileira de Educação, v.13,
n.37, p.112-122, jan/abr 2008

Karina Barra Gomes e Sonia
Martins de Almeida Nogueria

Ensaio: Avaliação e Políticas
Públicas em Educação, v.16, n.61,
dez, p.583-595, dez. 2008

Luiza Silva Rodrigues e Odilon
José Roble

Pro-Posições, v.26, n.3, p.205-224,
dez. 2015

Marcílio Souza Júnior, Eliete
Santiago e Marcelo Tavares

Pro-Posições, v.22, n.1, p.183-196,
abr. 2011

Giovana
Bianca
Darolt
Hillesheim; Maria Cristina Da
Rosa Fonseca Da Silva; Sandra
Makowieky.

ARS (São Paulo), v. 11, n.21, p.6279, jun. 2013

Conteúdo básico comum:
ensino de arte em escolas
públicas estaduais de Belo
Horizonte/MG
Metodologia do ensino de arte
na escola

Pedro Pires Bessa; Vanderlei
Mendes.

Educação em Revista, v.28, n.1,
p.313-342, mar. 2012

Maria Eneida Fabiano
Holzmann; Natalice de Jesus
Rodrigues Giovannoni; Pedro
Felício Maes
Ana Mae Barbosa

Educar em Revista, n.9, p.43-47, dez.
1993

Arte-Educação no Brasil:
realidade hoje e expectativas
futuras

Estudos Avançados, v.3, n.7, p.170182, dez. 1989
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No site da ANPEd foram encontrados, no “GT24: Educação e Arte”, 40
trabalhos. Destes, encontrei 8 que poderiam contribuir para a discussão da qual o
presente trabalho se propõe.

Título

Autor

Formação continuada e estética do
descontínuo. Arte contemporânea e
professoras de Arte
Arte na educação: situando
discursos sobre ensino de arte
As políticas de formação de
professores e as repercussões na
docência em arte
O Ensino da Arte no Colégio Pedro
II: Políticas e Práticas

Processos de avaliação em arte no
ensino
básico:
provocações,
inquietudes e reflexões
Arte e educação: perspectivas éticoestéticas
O silêncio n(o ensino d)a arte:
algumas reflexões
Hífens e ênfases: entre arte, escola e
professor

Reunião/Ano

Cynthia Farina

33ª Reunião Anual da ANPED –
2010

Gilvania Maurício Dias de
Pontes
Sonia Tramujas Vasconcellos

34ª Reunião Anual da ANPED –
2011
35ª Reunião Anual da ANPED –
2012

Maria do Carmo Potsch de
Carvalho e Silva
Laelia Carmelita Portela
Moreira
Letícia Ribas Diefenthaeler
Bohn e Carla Clauber da Silva

36ª Reunião Anual da ANPED–
2013

Maria Regina Johann

37ª Reunião Nacional
ANPED – 2015
37ª Reunião Nacional
ANPED – 2015
37ª Reunião Nacional
ANPED – 2015

Glauber Resende Domingues
Kelly Cristine Sabino

36ª Reunião Anual da ANPED –
2013
da
da
da

No site do Domínio público através da base de dados de teses e dissertações
encontrei a partir da busca pela expressão “arte-educação” 16 resultados; com a palavrachave “ensino de artes” foram 25 resultados; e com a palavra-chave “fenomenologia”
encontrei 11 resultados, sendo apenas 2 no campo da arte-educação, mas que não
tinham um vínculo com nossa proposta.

Programa

Título

Autor

Instituição

Ano

Mestrado em
Artes

Arte e aprendizagem: o ensino
da arte e seu lugar na construção
de significados
Avaliação do ensino e
aprendizagem em arte: o lugar
do aluno como sujeito da
avaliação

Alexsandra de
Oliveira

UFMG

2007

UNESP

2009

Parâmetros curriculares
nacionais do ensino de arte: um
diálogo com docentes
Um olhar sobre o ensino: a
formação do professor e o

Patrícia Volpe

UNESP

2007

UPM

2007

Mestrado em
Artes

Mestrado em
Artes
Mestrado em
Educação, Arte e

Rosangela de
Souza
Bittencourt
Lara

Sergio Luiz da
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História da
Cultura
Mestrado em
Artes

ensino de arte nos anos iniciais
do ensino fundamental (1ª a 4ª
séries)
Experiência em arteeducação: Importâncias,
relações e sentidos

Mestrado em
Artes

Experiências de vida e formação
continuada de arte-educadores

Mestrado em
Artes

Professores de Artes: formação
continuada e os reflexos na sala
de aula das séries iniciais

Mestrado em
Educação

O ensino da arte na educação
básica: as proposições da LDB
9.394/96

Mestrado em
Educação

A criatividade na prática
docente do professor de arte: um
estudo exploratório nas escolas
públicas de Teresina-PI

Cunha

Carla
Francisca
Fatio

UNESP

2009

Amelia
Natalina
Constante
Garcia

UNESP

2008

UNESP

2008

UNESC

2009

FUFPI

2008

Janete
Aparecida
Partelli Ruzza

Édina Regina
Baumer
José Ribamar
Santos Costa
Júnior

A busca no site Google Acadêmico apontou outros 6 trabalhos que tratavam do
ensino de Arte e também poderiam contribuir para as discussões.
Título das dissertações

Autor

Local

Ano

A arte como meio de educação

Zenilda Alves Zanatta

Universidade do
OestePaulista

2007

A formação do arte-educador frente à
epistemologia do ensino da Arte: relações,
contradições e perspectivas
O ensino da arte na educação básica:
as proposições da LDB 9.394/96

Carolina Betioli Ribeiro
Fisch

PUC-campinas

2006

Édina Regina Baumer

2009

Desenvolver linhas que provocam: práticas
em arte.
Disciplina de arte na escola pública: a
constituição dos
sujeitos professores de artes visuais
Representações sociais sobre o ensino de
arte contemporânea: discurso de professores
da rede municipal de ensino de
Florianópolis
O ensino de artes na educação básica em
tempos de avaliação educacional:
um estudo de caso em uma escola pública
estadual paulista

Sandra Beatriz de
Berduccy Chirstie
Daniel Castro Oltramari

Universidade do
Extremo sul
Catarinense
(UNESC)
Universidade
Federal da Bahia
Universidade
Federal de Santa
Catarina
Universidade
Federal de Santa
Catarina
Universidade de
São Paulo

2010

Rosivaldo da Silva
Flausino

Marisa Ribeiro da Silva
Pardini

2008
2009

2008

Por fim, foi pesquisado no site do programa de mestrado em educação da UFSJ,
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no qual foram encontras 8 dissertações que tratam da relação educação e arte.

Título das dissertações

Autor

Local

Ano

A percepção do professor sobre sua prática:
cognição, corpo e afetividade
A formação do arte-educador: diálogos e
contrapontos entre arte e educação
e suas ressonâncias no trabalho docente
Ensino de Arte e educação estética: vivências
de professores que lecionam nesta disciplina
Ensino de dança, processo de criação e
corporeidade: estudo de caso no projeto Quik
Cidadania
O corpo também aprende? o lugar da
corporeidade na prática pedagógica do 2°
período da educação infantil
A vivência lúdica na prática da educação
infantil: dificuldades e possibilidades expressas
no corpo da professora
O movimento corporal na educação infantil: em
busca da compreensão do cotidiano da sala de
aula
O corpo em movimento: um estudo sobre uma
experiência corporal lúdica no cotidiano de uma
escola pública de Belo Horizonte

Júlia Joseane Costa

UFSJ

2015

UFSJ

2013

UFSJ

2013

UFSJ

2014

UFSJ

2013

David Sad Filho
Dilceia Maria Auxiliadora
de Paiva Ferreira
Ana Clara Lima Buratto
Silva
Mônica Cristina Neto
UFSJ

2011

Fabiana Fernandes da
Silva
William Vagner da Silva

UFSJ

2011

Valciria de Oliveira Pinto

UFSJ

2010
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ANEXOS

Anexo A – Relação das Escolas de São João del-Rei, documento da SRE
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Anexo B - Termos de consentimento e participação em pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL - REI
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES

TERMO DE CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA

Eu, _________________________________ aceito participar da pesquisa
intitulada “O processo educativo em Arte: estudo de um caso na Rede Estadual de
Ensino em São João del-Rei”, realizada por Katiuscia Paiva Silva, aluna do Programa
de Pós-graduação em Educação - Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da
Universidade Federal de São João del-Rei, sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto
Aparecido Damiano.
Como participante da pesquisa, declaro que fui informada da temática, objetivos
e metodologias da mesma e, portanto, autorizo o acompanhamento da pesquisadora em
minhas aulas da disciplina Arte nas turmas de 9º ano na Escola Estadual Dr. Garcia de
Lima em São João del-Rei / MG, bem como concordo em ser entrevistado uma ou mais
vezes pela pesquisadora em local e duração previamente ajustados,
( ) permitindo / ( ) não permitindo
a gravação em áudio e imagem das entrevistas. Ainda,
( ) autorizo / ( ) não autorizo
que meu nome seja divulgado nos resultados da pesquisa, comprometendo-se, a
pesquisadora, a utilizar pseudônimo para fazer uso das informações que prestarei
somente para os propósitos da pesquisa.

São João del-Rei, ____de ______________ de 2015.

Nome:_______________________________________________________________
Contatos (telefone, e-mail): _______________________________________________
_____________________

_____________________

Assinatura do(a) Participante

Assinatura da Pesquisadora
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Anexo C – Prova Bimestral - Professora Rosa
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Anexo D – Reaplicação da prova – Professora Rosa
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