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MISTURANDO CORES: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE PARA OS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Viviane Almeida de Oliveira¹ 

  Raimunda Cid Timbó² 

 

RESUMO 

A expressão artística é para a construção do saber, para o desenvolvimento de indivíduos e 

grupos sociais um fator de peso. Em algumas realidades escolares, a disciplina é tratada como 

menos importante que as demais, o que leva a uma carga horária irrelevante dentro do currículo, 

aulas reduzidas a simples trabalho manual com finalidade utilitarista ou recreativa. Este estudo 

teve como proposta compreender a pluralidade de conhecimentos necessária à formação 

satisfatória do pedagogo para o ensino de Arte nos anos iniciais do ensino fundamental. Nessa 

perspectiva o trabalho foi desenvolvido com dados coletados em uma escola pública do 

município de Maracanaú com seis professores. A presente pesquisa foi fundamentada com base 

nos seguintes autores: Barbosa (1999), Gatti (2008), Saviani (2006) e Scheibe (2008). Os 

resultados identificaram a necessidade de maior fundamentação teórica e aportes 

metodológicos em relação à Arte no currículo dos cursos de formação de professores dos anos 

iniciais. A escassez desses conhecimentos, a ausência de apoio pedagógico e a falta de material 

adequado limitam o trabalho do professor e o bom desempenho das atividades na escola. 

Palavras-chave: Arte-Educação. Formação de Professores. Currículo. 

 

RESUMEN: La expresión artística es para la construcción del conocimiento, para el desarrollo 

de los individuos y grupos sociales un factor importante. En algunas realidades educativas, la 

disciplina es tratada como menos importante que las otras, lo que conduce a una carga horaria 

irrelevante dentro del plan de estudios, clases reducidas al trabajo manual sencillo con fines 

utilitarios o recreativos. Este estudio tiene como objetivo comprender la pluralidad de 

conocimientos necesarios para la formación satisfactoria del pedagogo para la enseñanza del 

arte en los primeros años de la escuela primaria. En esta perspectiva, el estudio se realizó con 

datos recogidos en una escuela pública en el municipio de Maracanaú con seis profesores. Esta 

investigación se basa en los siguientes autores: Barbosa (1999), Gatti (2008), Saviani (2006) y 

Scheibe (2008). Los resultados identificaron la necesidad de uno fundamento teórico y las 

contribuciones metodológicas en relación con el arte en el plan de estudios de los cursos de 

formación del profesorado de los primeros años. La falta de conocimientos, la falta de ayuda 

didáctica y la falta del material adecuado limitan el trabajo del profesor y el buen desempeño 

de las actividades en la escuela. 
 

Palabras clave: Educación Artística. Formación del Profesorado. Plan de Estudios. 

 

_________________ 

¹ Pedagoga, Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA. 

² Orientadora Professora Mestre, Universidade Estadual do Ceará - UECE. 
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INTRODUÇÃO 

A expressão artística é para a construção do saber, para o desenvolvimento de indivíduos 

e grupos sociais um fator de peso, e assim como as demais áreas do conhecimento, está presente 

nos currículos escolares do ensino fundamental, sendo o professor pedagogo responsável pela 

organização dos tempos pedagógicos nas turmas de ensino fundamental I. 

Em quase todas as redes de ensino, as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática 

apresentam maior carga horária semanal, seguidas de História, Geografia e Ciências da 

Natureza. Com menor carga horária, aparecem as disciplinas de Formação Humana, Educação 

Física e Arte. Com um tempo reduzido, será possível o professor realizar aulas de Arte 

abrangendo as diversas linguagens artísticas? 

Outra questão surge com relação ao papel do professor no contexto atual. As novas 

tecnologias, as mudanças políticas, econômicas e sociais, as lutas das minorias, as discussões 

acerca da diversidade e da igualdade de direitos, transformações que ocorrem de modo rápido 

e em um movimento constante. Tendo em vista esses movimentos, requer também a profissão 

de Educador uma formação contínua, atenta aos debates que surgem. Estará o pedagogo 

preparado para ensinar Arte em todas as suas linguagens, consciente do papel desta na formação 

das crianças? 

Buscamos com esta pesquisa compreender a pluralidade de conhecimentos necessária à 

formação satisfatória do pedagogo arte-educador que precisam estar presentes nos currículos 

das faculdades de educação, bem como destacar a importância das linguagens artísticas na 

formação inicial da criança e contextualizar o ensino da Arte dentro da legislação educacional. 

O interesse pelo estudo do tema surgiu a partir da observação de algumas realidades 

escolares em que disciplina é tratada como menos importante que as demais, o que leva a uma 

carga horária irrelevante dentro do currículo, aulas reduzidas a simples trabalho manual com 

finalidade utilitarista ou recreativa, remetendo às aulas de Educação Artística ministradas nas 

décadas de 70 e 80. 

Acreditamos que o estudo desenvolvido levantará algumas informações acerca das 

questões aqui propostas, de modo inicial, a ser continuado em estudos posteriores de maneira 

mais aprofundada, bem como suscitar novos questionamentos sobre o ensino da Arte no Ensino 

Fundamental I, o seu lugar no currículo das faculdades de educação brasileiras ou mesmo ir 

além, como despertar questões sobre a formação continuada dos docentes em Arte. 
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1 O ENSINO DA ARTE NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA VIGENTE 

A Constituição Brasileira, em seu artigo 210, determina que devem ser fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de modo a “assegurar formação básica comum 

e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 2000, p. 1). Trata-

se de reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para preservação da 

memória e identidades. Os elementos culturais das diversas formas de existir que constituem 

cada canto do Brasil dizem respeito às suas memórias e vínculos de identidade. 

Ao tratar da valorização e proteção daquilo que é culturalmente significativo para cada 

grupo social e comunidade, é gerada uma oportunidade transdisciplinar capaz de gerar pontes 

entre o mundo escolar e seu entorno. Olhar para si, sob essa perspectiva, significa também olhar 

para o outro, olhar para fora, reconhecer as diferenças socioculturais, compreender que é 

possível viver de formas distintas e conviver. 

A pedagogia tradicional é introduzida no Brasil no ensino da arte no século XIX, 

percorre todo século XX e permanece ativa ainda hoje, sobretudo nos cursos universitários. No 

campo do ensino da arte, a pedagogia tradicional se associa a teoria estética que pressupõe 

regras e princípios universais, tendo como fundamento metodológico a imitação e a perfeição 

e a destreza para executá-las. Na primeira metade do século XX, as disciplinas Desenho, 

Trabalhos Manuais, Música e Canto Orfeônico faziam parte dos programas das escolas 

primárias, transmitindo os padrões europeus (BARBOSA, 1999). 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no. 9.394, de 1996, a Arte é 

considerada componente curricular obrigatório, de acordo com o artigo 26, parágrafo 2°, nos 

diversos níveis da educação básica, visando o desenvolvimento cultural dos alunos. A partir daí, 

passa-se a identificar a área por Arte e não mais por Educação Artística e a incluí-la na estrutura 

curricular como área, com conteúdos próprios ligados à cultura artística e não apenas como 

atividade. 

Em 2008, com a aprovação da Lei Federal no. 11.769, o ensino de música passa a ser 

obrigatório. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, a arte “tem uma função tão 

importante quanto a dos outros conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem” 

(BRASIL, 1997, p. 19). O encaminhamento pedagógico em Arte tem como pressuposto a 

integração entre o fazer artístico, a apreciação e a contextualização. 
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O teatro, as artes visuais e a dança foram incorporados ao currículo do ensino básico 

brasileiro. Até então, apenas a música era componente “obrigatório, mas não exclusivo” do 

ensino de arte na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Escolas públicas e privadas 

têm cinco anos para se adequar aos novos padrões. As linguagens Artes visuais, Dança, Música 

e Teatro são expostas de forma individualizada, cada uma com seus objetivos específicos. 

 

1.1 ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL: BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA E 

PANORAMA ATUAL 

 
 Durante a o Brasil Colônia, a educação assegurava o domínio dos portugueses sobre os 

índios e os negros escravos. Ao final do século XVIII a Colônia brasileira apresentava um 

quadro educacional deplorável, algumas aulas régias e escolas primárias e secundárias dirigidas 

por eclesiásticos. Durante o Império, a educação, além de reproduzir a ideologia, passa a 

reproduzir também a estrutura de classes. A partir da Primeira República, ela passa 

gradualmente a ser usada como instrumento de reprodução das relações de produção 

(ROMANELLI, 1992). 

 A descentralização da educação básica, instituída em 1834, foi mantida pela República 

na Constituição de 1891, impedindo mais uma vez a universalização do ensino fundamental, o 

que distanciou ainda mais as elites das camadas populares nas décadas seguintes. A 

Constituição de 1934 foi a primeira a implantar a necessidade de elaboração de um Plano 

Nacional de Educação que coordenasse as atividades de ensino em todos os níveis. Implantou-

se também a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário (CUNHA, 1977). 

Em 1961 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - n.º 4.024/61, 

instituindo o direito de tanto o setor público como o particular ministrar o ensino em todos os 

níveis. A família recebe o direito e o dever de educar seus filhos, cabendo à ela a escolha da 

instituição de ensino. Mas, na maioria dos casos, essas famílias não proviam de condições 

materiais para o ingresso e manutenção das crianças no ambiente escolar (SAVIANI, 1997). 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação – PNE (Lei nº 10.172/2001, Meta 2 do Ensino 

Fundamental) propõe “ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental obrigatório 

com início aos seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa 

de 7 a 14 anos”. Isso porque permitiria “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no 

http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/ensino-de-teatro-danca-e-artes-visuais-torna-se-obrigatorio.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/ensino-de-teatro-danca-e-artes-visuais-torna-se-obrigatorio.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de 

ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade”. 

Uma das dimensões da disciplina de Arte no ensino fundamental diz respeito às 

manifestações artísticas das diferentes culturas. Estas não somente revelam seu modo de 

percepção do mundo como também refletem valores e as relações dos indivíduos em sociedade. 

A arte requer o uso dos sentidos como acesso para uma compreensão mais significativa das 

questões sociais. Tal forma de comunicação ocorre de maneira rápida e eficaz, atingindo o 

interlocutor através de uma síntese ausente na explicação dos fatos (BRASIL, 1997). 

 

1.2 O CURRÍCULO DAS LICENCIATURAS EM PEDAGOGIA DAS UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS 

Nacionalmente, o currículo do curso de pedagogia vem passando, nos últimos tempos, 

por uma série de reformulações impostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no. 

9.394, de 2006, que instituiu o curso normal para formar professor da educação infantil e 

fundamental I, descredenciando o de pedagogia dessa função. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 

2006, institucionalizou as novas Diretrizes Curriculares de pedagogia, que reconduziram esse 

curso para formar professores dos anos iniciais da educação básica, reorganizando essa 

formação sobre outros pilares, em particular, aquele da epistemologia da prática bastante 

criticado nos meios educacionais (SCHEIBE, 2008). 

Recentemente, o Conselho Pleno do CNE aprovou o parecer que deu origem a CNE/CP 

nº 2/2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada. A carga horária das licenciaturas foi 

elevada de 2.800h para 3.200h, igualando-se com a carga horária mínima da licenciatura em 

Pedagogia, com o argumento de que as 2.800h não estavam sendo suficientes para abrigar os 

conteúdos necessários a uma boa formação docente para a educação básica. 

No mundo atual, onde os alunos são bombardeados diariamente por diversos discursos 

visuais, “ensinar a gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes 

da produção humana de alta qualidade é uma forma de prepara-as para compreender e avaliar 



6 
 

todo tipo de imagem” (BARBOSA, 1998, p. 17). A partir do pensamento da autora, podemos 

fazer uma abordagem do tripé “apreciar”, “fazer” e “contextualizar” nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental e a forma como o pedagogo arte-educador, no geral, articula teoria e práxis 

em suas aulas. 

Ao discorrermos sobre a importância da interação entre as linguagens artísticas, não 

como ferramentas, mas áreas de conhecimento aliadas aos temas transversais, surge a questão 

do papel do professor no presente contexto de lutas das minorias, diversidade e pluralidade 

cultural. É ele que vai conduzir a” [...]crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes 

que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil 

como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal” (BRASIL, 1997, p. 121). 

Atualmente, em função dos graves problemas que enfrentamos no que respeita às 

aprendizagens escolares em nossa sociedade – sociedade cada dia mais complexa – 

avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, quer quanto às estruturas 

institucionais que as abrigam, quer quanto aos seus currículos e os conteúdos 

formativos (GATTI et al, 2008, p. 92) 

De acordo com os autores da pesquisa, a preocupação com a formação no ensino básico 

está relacionada a muitos aspectos dos cursos superiores de formação de professores, entre eles 

o currículo. O ensino da arte sistematizado em disciplinas acadêmicas dos cursos de pedagogia 

e a relação teoria-prática, tendo em vista o contexto da escola e sociedade atuais, muitas vezes 

apresenta uma teoria muito distante do meio aonde atuarão os docentes em formação. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa se propôs a compreender a pluralidade de conhecimentos necessária à 

formação satisfatória do pedagogo arte-educador que precisam estar presentes nos currículos 

das faculdades de educação, bem como destacar a importância das linguagens artísticas na 

formação inicial da criança e contextualizar o ensino da Arte dentro da legislação educacional. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos diversos teóricos da área em 

específico para fundamentação do tema em questão. A pesquisa bibliográfica para Köche (1997) 

tem por objetivo conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um 

determinado tema ou problema. Desta forma, a pesquisa abrangeu a leitura, análise e 

interpretação de obras, periódicos, internet, enfim, todo material disponível de utilização para 

fundamentação teórica do tema em estudo. 
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Considerando a natureza do nosso objeto, analisaremos, além do contexto formal, 

aspectos do contexto sociocultural na qual as formas simbólicas são produzidas. Dessa forma, 

decidimos utilizar a análise de discurso (GILL, 2002) na etapa da pesquisa relativa à 

interpretação das formas simbólicas propriamente ditas. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a observação participante e o 

questionário aberto. Nossa escolha do método de análise de discurso se deu por considerar que 

este enfoque valoriza a relação entre linguagem-pensamento-mundo, reconhecendo que as 

maneiras pelas quais o mundo é interpretado e compreendido são construídos por processos 

sociais. 

O espaço da pesquisa foi uma instituição pública de ensino da Prefeitura Municipal de 

Maracanaú, que tem como modalidades de ensino Fundamental I e Fundamental II. Percebe-

se que o espaço físico é bastante amplo, compostos por salas de aula, cozinhas, banheiros, sala 

da diretoria, secretaria, biblioteca e quadra esportiva, porém muitas destas dependências 

encontram-se deterioradas. O espaço da pesquisa está situado na Avenida Contorno Norte, 

S/N, Conjunto Timbó. 

Os participantes da pesquisa são seis professores pedagogos do Ensino Fundamental I. 

O motivo da escolha foi feito pelo fato de que todos trabalham ou trabalharam em anos 

anteriores com o ensino de Arte, podendo assim colaborar para o enriquecimento deste trabalho. 

Para preservar a identidade dos participantes os mesmos foram numerados de Professor 1 até 

Professor 6. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

O primeiro instrumento a ser aplicado foi a observação, que teve início em dois de maio 

de dois mil e dezesseis e terminou em trinta de junho de dois mil e dezesseis, diariamente no 

período de cinquenta minutos. 

A carga horária destinada à disciplina de Arte é uma aula de 45 minutos, uma vez na 

semana, geralmente na sexta feira e “competindo” com a aula de Educação Física. A maior parte 

dos professores planeja a aula pouco antes de entrar na sala. Na maioria das vezes o registro do 

diário não condiz com o trabalho realizado em sala, devido ao pouco tempo de aula, à escassez 

de materiais, à indisciplina dos alunos e outras variáveis. 
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Os professores trabalham a partir de um mapa de habilidades proposto pela Secretaria 

de Educação do Município de Maracanaú. Este mapa norteia a matriz curricular de cada ano de 

ensino, e existe um para cada disciplina. No caso da disciplina de Arte, está dividido em quatro 

blocos de acordo com as linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, o que facilita a 

valorização de cada área e a abordagem dos temas transversais. 

Há alguns exemplares de um livro didático de Arte integrado para 4º e 5º na biblioteca 

da escola, apenas para consulta pelo professor. Não existem livros sobre assuntos da área para 

estudo. A escola não disponibiliza xerox. Não tem material de papelaria disponível no 

almoxarifado. Quando se trata de materiais “estranhos” à sala de aula, caso o professor prepare 

alguma atividade que envolva exploração sensorial, a escola também não os providencia, 

ficando ao critério do docente a aquisição de tais materiais. Quando se trata de material 

reciclável, os alunos colaboram trazendo-os de casa. No caso do trabalho com audiovisuais, 

pode-se reservar com antecedência o uso do datashow no laboratório de informática. 

As manifestações artísticas se fazem presentes na escola apenas em culminâncias de 

projetos e datas comemorativas, em forma de apresentações de dança ou teatro. São criadas 

algumas situações aonde a Arte poderia utilizada como ferramenta na luta contra o preconceito, 

a discriminação e a desigualdade no ambiente escolar e comunidade e, de fato, durante estas 

culminâncias e outros eventos, os alunos que apresentam transtornos cognitivos, dificuldades 

de aprendizagem que não conseguem interagir em sala de aula são acolhidos nas apresentações 

artísticas. Mas, muitas vezes, esses números de dança e esquetes teatrais reforçam estereótipos, 

preconceitos raciais, sociais e de gênero. 

Todos os participantes da pesquisa são graduados em Pedagogia. Quatro dos seis 

participantes possuem curso de especialização. Três participantes têm entre três e quatro anos 

de atuação na profissão; Os outros três têm entre dez e vinte anos na área da Educação. 

A seguir, discorreremos sobre as questões temáticas que foram organizadas em um 

questionário formado por cinco perguntas abertas e respondido pelos professores. 

 

1 O que significa Arte para você? 

 

“A arte é movimentos, cores, sons, expressão de sentimentos, é a capacidade que cada 

artista mostrar sua visão e expressão do mundo. É inspiração, a arte possibilita o ser 

humano a construir e reconhecer sua própria cultura”. (PROFESSOR 1) 
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“A arte é toda e qualquer manifestação de expressões composta por habilidades sejam 

elas numa pintura, num desenho ou até mesmo na música”. (PROFESSOR 2) 

 

“O conceito de arte pra mim envolve a beleza que podemos encontrar em áreas afins 

como dança, música, teatro, trabalhos manuais etc. A arte se faz presente em tudo, 

mas é preciso ter sensibilidade para percebê-la no dia a dia”. (PROFESSOR 3) 

 

“É a interação do homem com o meio, proporcionando a construção da consciência 

crítica e do modo de perceber e expressar o mundo”. (PROFESSOR 4) 

 

“A arte é usada para que nós seres humanos possamos expressar o que sentimos, 

também uma forma das pessoas mostrarem sua história e cultura”. (PROFESSOR 5) 

 

“A arte é toda forma de expressão, a arte é tudo aquilo que você cria, é tudo que você 

dá forma”. (PROFESSOR 6) 

Os participantes definem Arte como forma de expressão. A partir dessas respostas, 

podemos perceber duas nuances: a superação de uma visão simplista do ensino da Arte e o 

desprendimento de um pensamento elitista que classifica como Arte apenas o que está exposto 

em galerias. Os professores 1, 4 e 5 relacionam Arte à cultura e ao processo de construção da 

consciência crítica dos sujeitos, um canal que permite “analisar a realidade percebida e 

desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada” (BARBOSA, 

2003, p. 18). 

A Arte carrega consigo sistemas simbólicos. Com exceção das respostas dos Professores 

4 e 6, o fazer artístico foi relacionado aos sentimentos. O processo criativo passa pelos sentidos, 

mas também pelo cognitivo. Visto apenas como forma de liberar emoções, esse processo é 

descaracterizado do seu papel de construção da consciência, aspecto este que foi ressaltado na 

fala do Professor 4. A resposta do Professor 6 levanta outra questão: O que pode ser classificado 

como Arte? Quem está autorizado a definir tal classificação? 

 

2. Na sua opinião, qual a importância da disciplina de Arte no Ensino Fundamental I? 

“A Arte tem suma importância em qualquer etapa da educação básica, mas não é 

retratada como uma disciplina importante como o Português, Matemática e outras. A 

Arte tratada na escola como uma disciplina festiva, quando falo festiva é uma 

disciplina voltada a datas comemorativas, apresentações dos alunos em determinada 

data festiva. Os alunos que estudam Arte se tornam adultos críticas, criativos, perdem 

a timidez, eleva o nível de concentração, mas infelizmente a realidade é outra dentro 

das escolas”. (PROFESSOR 1) 
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“De extrema importância, pois a arte engloba todas as disciplinas desde o português 

a matemática. Com arte podemos tornar a aprendizagem mais atrativa, diferente e 

eficaz. Com a ludicidade da arte fica mais fácil a compreensão de vários conceitos”. 

(PROFESSOR 2) 

 

“A disciplina de Artes contribui para uma formação mais ampla no que se refere ao 

conhecimento do mundo pelas as crianças, ela abre novos horizontes e permite um 

crescimento em relação às diversas áreas”. (PROFESSOR 3) 

 

“A arte desenvolve a percepção sensorial e expressão corporal, proporciona interação 

entre os sujeitos e é importante ferramenta no desenvolvimento do ser humano na sua 

forma de ver o mundo”. (PROFESSOR 4) 

 

“Acredito que arte possa contribuir para a formação, desenvolvimento e criatividade 

da criança”. (PROFESSOR 5) 

 

“A arte trabalha no viés da formação do indivíduo, como base e alicerce para a 

criticidade e apreciação da estética, isso demanda um cidadão criador, reflexivo e 

inovador”. (PROFESSOR 6) 

A Arte como instrumento didático conduz o aluno em trajetos de aprendizagem que 

propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo. Além disso, 

desenvolvem potencialidades que podem contribuir a compreensão de conteúdos das outras 

áreas do currículo. O saber artístico, na comunicação entre suas áreas de conhecimento, é 

utilizado também como ferramenta de aprendizagem e inclusão social. 

A Arte possibilita o ser humano a construir, reconhecer a sua própria cultura através da 

arte.  Quando o sujeito se reconhece como um produtor de cultura, ele tem condições de criar 

uma consciência filosófica que lhe permite recriar. O espaço escolar é a expressão de um 

sistema social, manifestado através de suas rotinas, relações interpessoais, pensamentos, 

relações de poder e representações sociais. As mudanças sociais ocorrem de forma rápida e 

diversificada e a escola precisa de direcionamento. Qualquer teoria que se propõe a analisar a 

educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade sem a intenção de orientar a prática 

educativa não cumpre a função de pedagogia (SAVIANI, 2006). 

 

3. Quantas disciplinas voltadas para o ensino da Arte você cursou em sua graduação? 

Eram obrigatórias ou optativas? 

 

“Nenhuma”. (PROFESSOR 1) 
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“Uma apenas. Sendo obrigatória”. (PROFESSOR 2) 

 

“Em minha graduação cursei a disciplina de Arte Educação que fazia parte da grade 

curricular. Era obrigatória, mas foi um prazer discutir temas relacionados à história 

das Artes e confeccionar trabalhos manuais”. (PROFESSOR 3) 

 

“A disciplina de Arte e educação (obrigatória) e estágio em Arte e educação 

(optativa)”. (PROFESSOR 4) 

 

“Me lembro somente de uma, todas eram optativas”. (PROFESSOR 5) 

 

“Na minha formação foram diversas, em todas as linguagens artísticas, e estavam na 

grade curricular”. (PROFESSOR 6) 

Como pode ser observado no relato dos participantes, em apenas um dos cursos de 

formação de professores as linguagens artísticas aparecem distribuídas na matriz curricular. 

Comumente, quando ofertadas essas disciplinas, resumem-se em apenas uma obrigatória, que 

provavelmente não dará suporte à formação do pedagogo enquanto professor de arte. Ao sentir 

a necessidade de teorias voltadas para o ensino de arte e o conhecimento artístico, o graduando 

terá que adaptar sua matrícula para cursar tais disciplinas. 

As transformações referentes ao fazer pedagógico dos professores de Arte, a partir do 

seu processo reflexivo, são reconhecidas a partir da introdução da Proposta Triangular por 

Barbosa no cenário educativo brasileiro. O conjunto de mudanças na arte contemporânea 

gradativamente foram sendo inseridas nos centros culturais fora das regiões Sudeste e Centro-

Oeste, o que ampliou as possibilidades de divulgação da produção de círculos culturais mais 

afastados do centro do país. Vale ressaltar também o amplo desenvolvimento da pós-graduação 

e do mercado de livros de arte e de ensino de arte no Brasil após essa proposta (BARBOSA, 

1998). 

 

4. Artes Visuais, Música, Dança e Teatro: Quais destas linguagens você se considera mais 

apto para trabalhar em suas turmas? 

 

“Gosto de trabalhar com as crianças com música e dança, a expressão corporal é uma 

prática que observo que as crianças se expressão facilmente e sentem prazer nesse tipo 

de atividade, trabalho também com as cores, texturas, teatro de fantoches, essas 

atividades são prazerosas para as crianças”. (PROFESSOR 1) 

 

“Apesar de sempre inserir todas essas linguagens, as que mais me identifico são as 

artes visuais”. (PROFESSOR 2) 
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“Identifico-me bem com as Artes visuais, apesar de trabalhar muito com música. As 

Artes visuais são bem lúdicas o que permite trabalhar a concentração e a liberdade de 

criação das crianças”. (PROFESSOR 3) 

 

“Meu melhor desenvolvimento é em Música”. (PROFESSOR 4) 

 

“Artes visuais, pois trabalha muito com matérias, desenhos e pinturas”. 

(PROFESSOR 5) 

 

“Essas quatros linguagens são fundamentos no ensino da arte. Mesmo que o trabalho 

dê ênfase mais para um agora e mais para outro daqui a pouco, é importante que fique 

claro que todos são interligados, fazem parte de um processo. Na realidade todas as 

linguagens são de inteira necessidade para a formação do aluno”. (PROFESSOR 6) 

Assim como as outras disciplinas, a Arte tem conteúdo próprio. Muitas vezes os 

professores de Arte do Ensino Fundamental I não tem claro os conteúdos das disciplinas que 

ministram e acabam aceitando, como seus, os conteúdos dos temas transversais ou das datas 

comemorativas, ou utilizando a aula de arte como “reforço lúdico” dos conteúdos das outras 

disciplinas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da área de Arte trouxeram para o primeiro plano 

do cenário educacional uma antiga reivindicação que clamava pela presença regular da Arte no 

currículo escolar. Os PCN-Arte optam pela organização dos conteúdos por modalidade artística 

e não por ciclo, como nos documentos das demais áreas, delegando às escolas a indicação das 

linguagens artísticas e “da sua sequência no andamento curricular” (BRASIL, 1998, p. 54) 

A disciplina Arte deve garantir que os alunos vivenciem e compreendam aspectos 

técnicos, criativos e simbólicos em música, artes visuais, teatro, dança e suas interconexões. 

Para tal é necessário um trabalho organizado, consistente, por meio de atividades artísticas 

relacionadas com as experiências e necessidades da sociedade em que os alunos vivem. 

 

5. Quais dificuldades você enfrenta para ensinar Arte em sua escola? 

 

“Com crianças mais novas, podemos trabalhar constantemente o ensino da arte, sejam 

nos desenhos, pinturas, movimentos (a dança), arte visual na releitura de uma obra 

prima, podendo explorar o universo lúdico infantil, não tenho dificuldades”. 

(PROFESSOR 1) 
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“Além de material didático para embasamento e preparação das aulas, o próprio 

material para realização de atividade é escasso, os meios tecnológicos também de 

grande deficiência e obsoleto muitas vezes”. (PROFESSOR 2) 

 

“O ensino de Artes faz parte da grade curricular da escola, porém não é fácil 

desenvolver essa disciplina por conta da falta de materiais diversos, som, cd, tv etc, 

necessários ao desenvolvimento dos trabalhos”. (PROFESSOR 3) 

 

“A grande dificuldade está no tempo disponibilizado à disciplina. A prioridade está 

para a Língua Portuguesa e Matemática. A Arte só aparece uma vez por semana em 

apenas um tempo de aula. Outro fator são os poucos materiais disponíveis, além de 

inviabilidade de visitas a museus, exposições etc”. (PROFESSOR 4) 

 

“A falta de material didático que possa informar aos alunos a importância da artes. Há 

também outra dificuldade, a falta de materiais, temos que pedir aos alunos e às vezes 

nem todos trazem”. (PROFESSOR 5) 

 

“O maior problema do ensino da arte na escola é a falta de engajamentos dos demais 

professores e da falta de credibilidade, pois alguns colegas acreditam que a aula de 

arte ainda é um passatempo, que não tem importância ou que o qualquer professor 

pode assumir as aulas de arte”. (PROFESSOR 6) 

Entre as dificuldades listadas pelos professores estão a escassez de material para estudo, 

material didático e aparatos para atividades práticas; Recursos audiovisuais deficientes ou 

inexistentes; Tempo destinado às aulas de Arte e a dificuldade de acesso aos equipamentos 

culturais da cidade. 

O Professor 1 relata que, ao trabalhar com crianças menores (no início do processo de 

alfabetização), não encontra dificuldades, podendo trabalhar com a expressão corporal e a 

exploração sensorial. Os professores 2 e 5 tocam no que cerne ao estudo dos conteúdos pelo 

docente e a organização didática dos mesmos. De acordo com os PCNs Artes (1997), a prática 

de aula é resultante da combinação de papéis que o professor pode desempenhar antes, durante 

e depois de cada aula. Mas será mesmo que a execução de tantos papéis pode ser colocada nas 

mãos de um só agente, ainda mais sem oferecer-lhe condições teóricas e práticas para tal? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa constatou que, mesmo com todas os movimentos resultantes das lutas que 

vêm ocorrendo no sistema educacional brasileiro, a pluralidade de conhecimentos necessária à 

formação satisfatória do pedagogo arte-educador ainda está distante dos currículos das 

faculdades de educação. A maioria dos professores sai da graduação consciente da importância 
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das linguagens artísticas na formação inicial da criança, mas o seu ambiente de atuação 

pedagógica limita a sua prática. Para amenizar essas inúmeras carências, muitos buscam a 

formação continuada mesmo sem o suporte das instituições nas quais trabalham. 

Os resultados identificaram a necessidade de maior fundamentação teórica e aportes 

metodológicos em relação à Arte no currículo dos cursos de formação de professores dos anos 

iniciais. A escassez desses conhecimentos e a ausência de apoio pedagógico, aliada à carência 

de material adequado limitam o trabalho do professor e o bom desempenho das atividades na 

escola. 

Trabalhar de forma interdisciplinar não quer dizer partir das outras disciplinas e integrá-

las à Arte ou colocar a Arte a serviço das outras disciplinas. A Arte não é um meio, é um fim 

em si. Ela não serve nem é servida. Vista desta forma, a interdisciplinaridade será uma questão 

de atitude. Atitude frente ao conhecimento. É a substituição de uma concepção fragmentada por 

uma única de ser humano. 
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APÊNDICE 

 

                                                               APÊNDICE 01 

Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Faculdade Padre Dourado - FACPED 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Conforme a Resolução n. 196. Do Conselho Nacional de Saúde de 10 de Outubro de 1996) 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE PARA OS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL” do curso de pós-graduação em Arte-Educação e Cultura 

Popular. A sua participação não é obrigatória, mas voluntária. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu comprometimento. Sua recusa não leva a nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador. Com a coordenação ou com os demais docentes do seu curso ou com a sua instituição. 

Objetivo de estudo: O objetivo principal desse estudo é compreender qual a contribuição do gestor no espaço 

educacional, refletindo sobre o papel da gestão democrática, e ainda observar as ações desenvolvidas pelo gestor 

no ambiente escolar. 

Procedimento: Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário composto por 5 (Cinco) 

perguntas subjetivas. 

Riscos: Não existem riscos relacionados a sua participação 

Benefícios: Os benefícios gerados com a sua participação estão relacionados às possíveis contribuições à formação 

do pedagogo arte-educador. 

Confidencialidade: As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre 

sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os resultados serão 

divulgados em apresentação ou publicações com fins científicos ou educativos. 

Custo e pagamento: Participar da pesquisa não implicará nenhum custo a você e como voluntário, você também 

não receberá qualquer valor em dinheiro como compensação pela participação. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço dos pesquisadores responsáveis, podendo 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Pesquisador responsável: Viviane Almeida de Oliveira 

Endereço e telefones de contato: Rua 70, 573, Jereissati II, Pacatuba – CE. Fone: (85) 988872768 / 999605810 

Declaro que entendi os objetivos, condições, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e estou de 

acordo em participar. 

Local e data:____/____/____ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________________________  
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APÊNDICE 2 

FACULDADE PADRE DOURADO – FACPED 

INSTITUTO PLUS DE EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR 

 

FICHA DE OBSERVAÇÃO 

PERÍODO DA OBSERVAÇÃO: de __/__/__ a __/__/__ 

 

1. Carga horária destinada às aulas de Arte. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Planejamento das aulas de Arte. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Recursos disponíveis na escola. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ocasiões em que as manifestações artísticas se fazem presentes na escola. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Situações em que a Arte é utilizada como ferramenta na luta contra o preconceito, a 

discriminação e a desigualdade no ambiente escolar e comunidade. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

FACULDADE PADRE DOURADO – FACPED 

INSTITUTO PLUS DE EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR 

 

QUESTIONÁRIO: PROFESSORES 

 

NOME:_____________________________________________________________________ 

FORMAÇÃO:_______________________________________________________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA PROFISSÃO:________________________________________ 

 

1.O que significa Arte para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Na sua opinião, qual a importância da disciplina de Arte no Ensino Fundamental I? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Quantas disciplinas voltadas para o ensino da Arte você cursou em sua graduação? Eram 

obrigatórias ou optativas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Artes Visuais, Música, Dança e Teatro: Quais destas linguagens você se considera mais apto 

para trabalhar em suas turmas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Quais dificuldades você enfrenta para ensinar Arte em sua escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


